Regler för lagen avseende 1966-klubben
•

Varje lag från U9 till A-laget samt styrelsen skall sälja 1966 klubben.

•

Pris: 1.966 kronor men sälj gärna för 2.000 kronor.

•

Försäljning sker till företag och privatpersoner.

•

Resp lag ska sälja 20 st x 1.966 alltså totalt 39.320. Om företag som varit med tidigare bara
vill betala 1.500 tackar vi inte nej men det innebär att laget inte når upp till sin kvot 39.320 Då
måste laget alltså sälja fler än 20 st för att nå upp till sin summa

•

Juniorlagen. För J18 och J20 gäller följande, för varje spelare läggs ytterligare 2.000 kr på
ordinarie träningsavgift. Säljer man 1 st 1966-klubben innan 30 september då träningsavgiften
ska vara betald, slipper man denna extraavgift.

•

Försäljningen skall vara avslutad före den 30 oktober med tidigare medverkande och nya
företag.

•

Lag som består av 20 spelare eller fler skall sälja minst 20 st. Lag som består av mindre än 20
spelare ska sälja lika många som det finns spelare i laget. Lägsta försäljningssumma blir då:
Antal spelare x 1.966 kr. Ambitionen bör dock vara att sälja minst 20 st.

•

De lag som inte klarar sin kvot får kompensera föreningen med mellanskillnaden i kronor. Det
kan ske genom medel från laget (lagkassan) eller indragna föreningskostnader för laget.

•

De lag som säljer fler än den tilldelade kvoten, delas summan av merförsäljningen 50/50
mellan föreningen och laget.

•

Styrelsen ska tillsammans sälja minst 20 st

•

Företagen/Privatpersonerna får 10 st fribiljetter till valfria matcher till grundserien i
HockeyEttan samt en dekal som medlemsbevis i 1966-klubben. Värde 800 kr.

•

Medlemmarna får även sitt namn på en skylt vid entrén till SkandiaMäklarna Center

•

På föreningens hemsida finns noterat vilka företag som varit med säsongen före till vilka
försäljning ej får ske utan följande undantag.
1. Enligt särskild lista finns registrerat till vilka företag laget sålt till säsongen före. Till
dessa företag har laget förtur t.o.m den 30 oktober. Därefter kan övriga lag eller kansli
sälja till dessa företag fram till den 31/12.
2. Enligt tidigare år har flera lag lyckats sälja till samma företag vilket är tillåtet.
förutsatt att företaget betalar minst 1.966 kronor per lag.
3. Om det finns företag som kansliet har sålt som av ett givet skäl skall gå på laget så ta
kontakt med Urban. Om argumenten är hållbara så tilldelas de lagen.
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