
	  

 

  

Medlemskap i Clowner utan Gränser 
fastställt av styrelsen 20181127 

Medlemskapet i Clowner utan Gränser riktar sig till personer som vill vara aktiva i föreningen; 
artister/fotografer/turnéledare, styrelseledamöter samt aspirerande artister och övriga volontärer. För 
att delta i uppdrag med Clowner utan Gränser krävs medlemskap.1 Medlemmar i Clowner utan 
Gränser delas in i tre kategorier enligt nedan, Artist, Styrelse samt Volontär.  
 
Medlemskapet förutsätter 
• Att en individ uppfyller kriterierna för något av medlemskapen 
• Att en delar Clowner utan Gränsers vision och mission 
• Att en följer Clowner utan Gränsers etiska riktlinjer samt barnskyddspolicy 
• Att medlemsavgiften är betald 

 

Artistmedlemskap 
Riktar sig till professionella artister, turnéledare och fotografer som har deltagit, eller har en ambition 
att delta, i Clowner utan Gränser uppdrag. Artistmedlemskapet förutsätter en av Clowner utan Gränser 
godkänd artistisk bedömning (artistansökan2). 

Styrelsemedlemskap 
Individ som invalts i styrelsen av årsstämman.  

Volontärmedlemskap 
Riktar sig i första hand till aspirerande artister vars artistansökan ännu ej godkänts. 
Volontärmedlemskapet kan övergå till artistmedlemskap när/om artistens artistansökan godkänns. 
Individer som vill bidra med övrigt engagemang (administration, informatörer m.m.) kan bli 
volontärmedlemmar. 

 
Medlemskapets förmåner 
Som medlem i Clowner utan Gränser får en följande: 

• Möjlighet att delta i Clowner utan Gränsers-grundutbildning 
• Nyhets- och informationsutskick 
• Inbjudan till möten, utbildningar och kompetensutveckling kopplade till respektive 

medlemskap 
• Möjlighet att bidra i samband med vid event, informationsinsatser m.m. 
• Inbjudan till årsstämman 
• Artistmedlemskapet innehåller möjlighet att söka och delta i Clowner utan Gränser-uppdrag. 

 

																																																													
1	Clowner utan Gränser förbehåller sig rätten att i enstaka fall engagera en person som artist utan att hen är medlem i 
Clowner utan Gränser. Det kan t.ex. handla om ersättare vid sjukdom, avhopp eller dylikt. 
Fotografer avkrävs inte medlemskap för att delta i enskilda uppdrag men ges möjligheten i de fall de visar stort engagemang 
och återkommande deltagande. 

2	För	information	om	vad	som	krävs	för	godkänd	artistansökan	se	separat	information	



	  

 

  

Rösträtt på årsstämma 
Artister och Styrelse-medlemmar (ej volontärer) har rätt att rösta på årsstämman. 

 
Medlemsavgift 
Avgiften fastställs av årsstämman. Medlemsavgiften betalas kalenderår. Erlagd avgift återbetalas ej. 
Medlemskapet i Clowner utan Gränser löper kalenderår. 
 

Utdrag ur belastningsregistret  

Artist & volontär  
I och med medlemsansökan intygar personen på heder och samvete att hen inte begått något brott 
som innebär allvarliga kränkningar av andra människor3 samt att hen vid ansökan av uppdrag med 
Clowner utan Gränser kommer tillhanda ett utdrag ur belastningsregistret.  

Styrelseledamot 
I och med medlemsförfrågan från valberedning/årsstämma intygar personen på heder och samvete att 
hen inte begått något brott4. Personen tillhandahåller snarast ett utdrag ur belastningsregistret 
före/efter årsstämman.  
 

Godkännande riktlinjer 
I och med medlemsansökan godkänner personen villkoren för medlemskap. 
  
 
Hantering av personuppgifter 
Clowner utan Gränser kommer att behandla lämnade och insamlade personuppgifter5 för att 
administrera medlemskapet. Behandlingen följer Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Clowner utan 
Gränsers integritetspolicy. Uppgifterna behandlas med stöd av de rättsliga grunderna uppfyllande av 
avtal och intresseavvägning. Uppgifterna sparas så länge medlemskapet är aktivt och max 1 år efter 
avslutat medlemskap om inte annat överenskommits. 
 
 
Utträde 
Medlem kan utträda ur föreningen genom att föreningen om sin önskan att utträda. 
 
 
Uteslutning av medlem 
Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Fråga om uteslutning aktualiseras om 
en medlem handlat i strid med riktlinjer för medlemskapet. Beslutet träder i kraft med omedelbar 
verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet vid närmaste årsstämma. 
 
																																																													
3	Med brott som innebär allvarliga kränkningar av andra människor, menas: Mord, dråp, misshandel, människorov, alla 
sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Clowner utan Gränser följer Polisens riktlinjer för föreningar som arbete med 
barn. 	
4	Se	fotnot	3	
5	Personuppgifter	som	samlas	in	är	namn, personnummer, kontaktuppgifter, samt intyg om utbildning och 
arbetslivserfarenhet	



	  

 

  

 
Ansöka om medlemskap 

Artist & volontär 
Ansökan görs till artistansvarig. Ansökan bedöms av artistansvarig, som konsulterar artistrådet 
och/eller annan verksam Clowner utan Gränser-artist med relevant kompetens. 

Styrelseledamot 
Valberedningen eller årsstämman förslår och röstar om ledamöter. 

 

 


