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ANMÄLNINGSINFORMATION FÖR TVM 
 
Vem kan göra anmälan? 
Anmälan för minderåriga personer (under 18 år) görs av vårdnadshavare. 
 
Var görs anmälan 
Vi tar emot anmälningar året runt, dock endast via vår hemsida: 
www.friluftsframjandet.se/lund 
Kontrollera att du får bekräftelse på anmälan till din e-post. 
 
När får man besked om jag själv eller mitt barn fått plats? 
Alla som anmäler sig till TVM får plats, och kontaktas efter anmälan av TVM-
grenledaren. Hen nås även på tvm.lund@friluftsftamjandet.se 
 
Kontaktuppgifter 
Det är viktigt att e-postadress(er) samt mobilnummer som anges i anmälan används 
aktivt då kansliet och ansvariga TVM:are använder dessa för att kommunicera och 
fakturera. Glöm inte att uppdatera uppgiftern i SportAdmins medlemsapp eller genom 
att kontakta kansliet lund@friluftsframjandet.se 
 
SportAdmins medlemsapp 
Vi erbjuder alla TVM:are över 16 år samt föräldrar att ladda ned SportAdmins 
medlemsapp från Appstore eller Google Play för att snabbt kunna ta del av kallelser 
och utskick från ledarna samt kunna kontakta ledarna eller andra föräldrar för t ex 
samåkning eller planering av matlag.  
 
Samlingsplats 
Den plats varifrån aktiviteten påbörjas. 
Varierande platser i och utanför Lunds kommun. 
Bestäms av ansvarig TVM:are som håller i aktiviteten. 
För varje aktivitet väljer ansvariga TVM:are om deltagarna ska åka kommunalt eller 
om föräldrar/vuxna TVM:are skjutsar/samåker med bil. 
Väljs kommunal transport betalar deltagarna normalt själva för resan. 
 
Deltagaravgift 
Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning tar ut en deltagaravgift för alla TVM:are. 
Aktuell deltagaravgift finns på vår under TVM. 
Avgiften betalas årsvis och ska betalas i sin helhet. 
Börjar man i TVM på våren debiteras halva avgiften. 
Faktura skickas via e-post från kansliet i början av hösttermin. 
 
 

Fortsättning på nästa sida 
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Obligatoriskt medlemskap i Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet är en medlemsorganisation och för att delta i TVM är medlemskap 
för alla TVM:are obligatoriskt. Se till att lösa medlemskap innan du/ditt barn är med 
på första träffen så att Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring gäller. Läs mer om 
vilka förmåner ett rikstäckande medlemskap ger och hur man blir medlem på 
www.friluftsframjandet.se/lund/blimedlem 
 
Personnummer 
Vi behöver TVM:arens fullständiga personnummer ifall ansvariga TVM:are behöver 
kontakta sjukvården, samt för att kunna söka bidrag från bl. a Lunds kommun. 
Har TVM:aren skyddad identitet vänligen kontakta kansliet lund@friluftsframjandet.se 
så löser vi det. 
 
GDPR (dataskyddsförordningen) 
Genom att anmäla dig/ditt barn godkänner du att vi använder uppgifterna enligt 
GDPR. 
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