
Medlemskontrakt for Harstad Makers 
Dette dokumentet inneholder medlemsvilkårene for Harstad Makers. Hovedformålet med 
disse vilkårene er å danne en ramme for riktig bruk av lokale og verktøy, samt tydeliggjøre 
hvert enkelt medlems ansvar for tilstrekkelig opplæring og egen sikkerhet. 
 

● Medlemmer får fri tilgang til bruk av Harstad Makers sine lokaler og verktøy, samt tilbud om å 
bli med i foreningens interne gruppe på Facebook. 

● Nye medlemskap har 2 måneders bindingstid. Medlemsavgift skal betales til konto 
4730.17.65998. Betalt medlemsavgift refunderes ikke. 

● Kode til ytterdøren kan hentes fra foreningens interne medlemsgruppe på Facebook, eller 
sendes på SMS eller epost ved forespørsel.  

● Prøvemedlemmer vil ikke få utdelt koden til ytterdøren eller tilgang til medlemssiden. Opphold 
i lokalene må være i følge av et annet betalende medlem. Prøvemedlemskap kan vare i opptil 
2 uker, og medfører ingen forpliktelse til videre bindingstid. Prøvemedlemer må likevel 
signere medlemskontrakten av HMS-hensyn. 

● Harstad Makers bærer ingen ansvar for skader på materiell eller legeme som følger av 
bruken av verktøy eller fasiliteter medlemmer benytter. Foreningen kan introdusere 
medlemmer til bruk av verktøy, men har ingen mulighet til å kontrollere bruk i etterkant eller 
garantere kvaliteten på opplæringen. 

● Det er 18 års aldersgrense på vanlig medlemskap. Barn og ungdom (under 18 år) vil kun 
kunne bli medlem gjennom et familiemedlemskap eller dersom begge foresatte signerer 
denne medlemskontrakten på vegne av medlemmet. De foresatte til et barn/ungdom er 
fullstendig ansvarlig for alle aktiviteter barnet/ungdommen foretar i Harstad Makers. 
Foreningen gir tilgang til en rekke farlige verktøy, men har ikke mulighet til å passe barn og 
ungdom som ikke er i stand til å håndtere disse; derfor er dette foresattes ansvar. Barn under 
14 år må være i følge med en ansvarlig voksen. 

● Alt utstyr som tilhører Harstad Makers skal befinne seg i foreningens lokaler. Utlån av 
verktøy/utstyr kan gjennomføres i inntil ett døgn ved godkjenning: intensjon om å låne en 
gjenstand bør først annonseres på vår interne Facebook-side, og må godkjennes av et 
styremedlem. 

● Harstad Makers er ikke en langtidslagringsplass. Oppbevaring av store prosjekter må avtales 
med styret, og merkes med navn og mobilnummer. Styret i Harstad Makers forbeholder seg 
retten til å fjerne/omplassere gjenstander som ikke blir hentet av eier etter gjentatte 
forespørsler.  

● Styret i Harstad Makers har fullmakt til å kansellere medlemskap. 
 
Jeg er over 18 år, og godtar vilkårene over 

Jeg er under 18 år, og jeg og mine foresatte godtar vilkårene over 
 

Medlem   

Foresatt   

Foresatt   

 Navn i blokkbokstaver Dato og signatur 

 


