Medlemsavgift 2020

Nu har det blivit dags att betala in medlemsavgiften för 2020. Vi skulle uppskatta om ni så snart
som möjligt betalar in medlemsavgiften, dock senast den 29 februari 2020.
Avgiften betalas in på bankgiro 5511-7147 ställt till Asmundtorps IF.
I meddelande till betalningsmottagaren skall det framgå att inbetalningen avser medlemsavgift,
namn samt vilket lag man tillhör. Glöm ej att uppdatera Er medlemsansökan vid nytt mobilnr,
ny adress mm. Denna kan ni maila till oss eller lämna till tränaren. Om inbetalningen avser
stödmedlem ska detta nämnas.
Dart och Boule är separata sektioner inom föreningen och kräver separata medlemskap. För att
kunna delta i Fritidsaktiviteter samt få Entré till A-lagsmatcher krävs Stödmedlemskap vilket vi
också önskar fler av som ett stöd till föreningen.
Hur mycket kostar det?
Medlemsavgiften är uppdelad som en medlemsavgift om 300 kr och resterande del som en
träningsavgift, båda avgifterna ska betalas. Ålder i listan nedan hänvisar till den ålder
personen i fråga fyller under 2020.
Fotboll
0-8 år
300 kr Medlemsavgift + 300 kr Träningsavgift
9-12 år
300 kr Medlemsavgift + 500 kr Träningsavgift
13-16 år
300 kr Medlemsavgift + 700 kr Träningsavgift
17-20 år
300 kr Medlemsavgift + 900 kr Träningsavgift
21 år 300 kr Medlemsavgift + 1100 kr Träningsavgift
Dartmedlem
300 kr Medlemsavgift + verklig licensavgift
Boulemedlem 300 kr Medlemsavgift
Stödmedlem samt tränare, ledare och styrelse betalar 300 kr i Medlemsavgift
Alla spelare som tillhör seniortrupperna för dam- och herrlag betalar medlemskap som 21
åringar.
Varför skall man vara medlem?
För att få delta i matcher med Asmundtorps IF samt andra aktiviteter som anordnas krävs att
medlemsavgiften är inbetald. Tänk på att träningsmatcher och serierna snart drar igång. Om
medlemsavgiften inte är betald då, så är spelaren inte försäkrad och tillåts inte spela!
Vad får man för medlemsavgiften?
Först och främst får man ha roligt, social gemenskap, rörelse och kompisar samt en massa
spänning vare sig man spelar fotboll, dart eller är förälder.
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Vad gör man som medlem?
Varje medlem/familj bistår föreningen med arbetspass vid evenemang som t ex Kiosken vid
Asmundtorps IF:s hemmamatcher, cuper, Sommarfotbollen, Gåsabollen samt deltar i en vårresp. höstförsäljning. Detta är viktigt för att:
- Vi ska kunna behålla den låga medlemsavgiften
- Vi kan skicka våra lag på cuper, träningsläger mm.
- Vi kan skicka ledare på utbildningar
- Skapa gemenskap
Frågor?
Har ni frågor angående medlemsavgiften kontakta gärna kansliet eller skicka ett mail till
kansli@asmundtorpsif.se
Välkommen till Asmundtorps IF
Medlemsansökan 2020
(fylls i av nya medlemmar eller om någon information behöver uppdateras)
Namn:

Personnummer:
(10 siffror)

Adress:

Postnummer:

Telefon:

Mobiltelefon:

Allergi:

Sjukdom:

Annat vi bör
veta:

Ort:

E-mail:
Vårdnadshavare: Telefon:

Mobil:

E-mail:

Vårdnadshavare: Telefon:

Mobil:

E-mail:

Var vänlig och fyll i så mycket uppgifter som möjligt till oss.
Uppgifter om allergi, sjukdom och annat vi bör veta kommer inte att lämnas ut till obehöriga.
Endast tränare och kansli kommer att ha tillgång till dessa. Vi tycker det är bra att veta om vi
skall se upp med något speciellt under träningspass och sammankomster.
Skickas till kansli@asmundtorpsif.se eller till tränaren.

