Intyg från målsman
Bakgrund
Fotevikens byalags är en ideell förening vars syfte är att studera och förmedla vikingatida och
medeltida historia. Föreningen är också en stödförening till Fotevikens museum och har sin
hemvist där. Som stödförening hjälper byalaget museet framförallt genom att bidra till att
levandegörande de historiska miljöerna vid museet, t.ex. genom att förevisa hantverk, bågskytte och
skådespel, allt efter medlemmarnas kunskap och intresse. Föreningen bidrar också till museets
verksamhet genom att hjälpa till med underhåll samt med bemanning vid större evenemang.
I föreningens verksamhet förekommer arbetsmoment som kan innebära vissa risker, t.ex. vid
byggnadsunderhåll, hantverk med heta material såsom smide och matlagning eller arbete med
skärande verktyg såsom kniv och stämjärn för att nämna några. Föreningen kan också anordna
resor, t.ex. till andra museer eller historiska föreningar.
Alla medlemmar i föreningen har en fadder den första tiden som hjälper dem tillrätta och lär
medlemmen de regler som gäller i föreningen och på museet tills dess att medlemmen uppnått
nödvändig kunskapsnivå. Personer under 18 år har alltid en fadder oavsett kunskapsnivå.
Det förekommer också att föreningen anordnar fester efter det att museet stängt och det är då
viktigt att tänka på att följande regler gäller:
1. Personer under 20 år får ej medha/inneha alkohol (svensk lag).
2. Endast målsman får bjuda alkohol på personer under 18 år.
3. Utöver de regler som gäller för medlemmar får personer under 18 år endast vistas på
museets område när:
a. Föreningen har anordnad verksamhet där.
b. När museet är öppet tillsammans med annan fullvärdig medlem.
c. I annat fall endast tillsammans med sin målsman (om denne är medlem) eller sin
fadder.
Mer information om föreningens verksamhet, regler och stadgar hittar ni på vår hemsida
https://www.fotevikensbyalag.se/.
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Intyg
Kontaktuppgifter medlem
Förnamn
Efternamn
E-post
Adress
Födelsedatum (år/månad/dag)

Kontaktuppgifter målsman
Förnamn
Efternamn
E-post
Adress
Telefonnummer
Underskrift
Jag intygar härmed att jag som målsman godkänner att ovanstående medlem deltar i föreningen
Fotevikens byalags aktiva verksamhet och de aktiviteter som anordnas där.

Ort
Datum
Målsmans namnteckning
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