
Medlemsansökan till Maria Fritidsklubb Skol-IF 

Hej alla barn och föräldrar! Nu drar vi igång en ny verksamhet på Maria Fritidsklubb som vi kallar Maria Fritidsklubb Skol-IF. Detta innebär 

att det kommer ske en massa nya roliga aktiviteter efter skoltid delvis i idrottshallarna men också att vi kommer besöka andra platser och 

testa på idrotter som man vanligtvis inte gör. Vi kommer erbjuda årskurs 3-6 att vara medlemmar i idrottsföreningen. Avgiften för att bli 

medlem i Maria Fritidsklubb Skol-IF kommer vara 0 kr ifall man är inskriven på MMK och MFK. Vi vill att alla ska ha möjlighet att medverka i 

Skol-IF. När vi vet hur många som är intresserade kommer vi att lägga upp ett schema så att alla får möjlighet att testa olika idrotter. Vi 

kommer även ha möjligheter att även tävla mot andra Skolidrottsföreningar och delta i Skol DM. Vi kommer att ha en dialog med ert barns 

pedagoger/skola gällande deltagande och givetvis ett godkännande hemifrån. För att allt ska gå så smidigt som möjligt har vi tänkt göra 

detta utskick för att se intresset för aktiviteter som är mer lämpande i andra miljöer än i gympasalarna. Aktiviteterna kommer att ske av 

idrottsutbildad personal på MMK och MFK med hjälp av unga från Åk.6. Dessa kommer få möjligheten att utbilda sig genom ”Unga leder 

unga.” Det här är något helt nytt och med tiden så kommer verksamheten att utvecklas och även utformas mer av unga som leder unga. Vi 

kommer att fånga upp intressen, tips och idéer från eleverna som deltar i Skol-IF.  

Mitt barn skulle vilja prova på följande aktiviteter/idrotter: ___________________________________________________  

OBS! Viktigt. Vi godkänner att mitt barn får lämna fritids när det är aktivitet med Skolidrottsföreningen, under denna aktivitet så gäller RFS 

försäkring, www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakringar. 

JA  NEJ 

Personuppgifterna kommer att användas till vårt medlemsregister i IdrottOnline. IdrottOnline är plattformen Riksidrottsförbundet skapat 

för att underlätta administrationen av förening. Uppgifterna kommer vara skyddade enligt GDPR såväl på IdrottOnline som i pärm inlåst på 

skyddat område på MFK.  

 

Medlemskapet gäller löpande tills det sägs upp av målsman genom att skicka mail till: idrott@mariafritidsklubb.se 
Avslutas även automatiskt efter 6:an.     
Viktig information om medlem som föreningen och förbundet bör ha kännedom om, ex allergier, mediciner etc. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Genom undertecknande av medlemsansökan bekräftas att jag som målsman tagit del av information gällande hur mitt barns 

personuppgifter kommer att hanteras av Maria Fritidsklubb och Stockholms Skolidrottsförbund. 

Efter aktivitet 

      Mitt barn går hem själv efter aktivitet 

      Mitt barn blir hämtat direkt efter avslutad aktivitet 

      Mitt barn ska tillbaka till fritids efter avslutad aktivitet 

Barnets namn: ___________________________ Personnr__________________-__________ Klass:_________ 

Mail målsman:_______________________________________________________________________________ 

Mail målsman:_______________________________________________________________________________ 

Tel.nr. målsman________________________________ Tel.nr. målsman:_______________________________ 

 

Målsman signatur______________________________ Målsman signatur_______________________________ 

Lappen lämnas in till personalen på MMK eller MFK. 

Vid övriga frågor kontakta idrott@mariafritidsklubb.se eller på tele: 08-675 0794 

mailto:idrott@mariafritidsklubb.se
mailto:idrott@mariafritidsklubb.se

