Medlemsavgifter och Träningsavgifter 2019

Medlems- och tränings-avgifter
För att deltaga i IK Rössö Uddevallas aktiviteter såsom träningar och andra event så skall man
betala medlemsavgift. Som spelare i något av IK Rössö Uddevallas barn-, ungdoms- eller
representations-lag så skall man också betala träningsavgift.
MEDLEMSAVGIFT 2019
Aktiva spelare: 500:Tränare: 200:Familjemedlemsavgift: 1 000:Stödmedlem: 250:TRÄNINGSAVGIFT 2019
Aktiv spelare, Född 2006 eller tidigare: 1200:Aktiv spelare, Född 2007-2011: 700:Aktiv spelare, Född 2012-2014: 200:Grunden: 200:OBS: Halva träningsavgiften för nya spelare som börjar 2019 efter sommaruppehållet i Juli!
Fotboll fitness 40:- per tillfälle via swish
EXEMPEL
Flicka eller pojke i Grunden: medlemsavgift = 500 kr + träningsavgift 200 kr = TOTALT 700 kr.
Flicka född 2012-2014: medlemsavgift = 500 kr + träningsavgift 200 kr = TOTALT 700 kr.
Flicka född 2007-2011: medlemsavgift = 500 kr + träningsavgift 700 kr = TOTALT 1200 kr.
Flicka född 2006 eller tidigare: medlemsavgift = 500 kr + träningsavgift 1200 kr = TOTALT 1700
kr.
Gör så här för att betala er medlems- och träningsavgift:
Se i tabellen ovan vilken medlems- och träningsavgift ni ska betala och räkna ihop summan. Ta
hjälp av exemplen ovan.
Betala via något av följande alternativ:
Bankgiro; 5904-6193
Swish: 123 687 7070
Märk betalningen med namn och lag:
Ex. "Anna Andersson, F04-05"
Det är viktigt att medlemsavgiften/träningsavgiften är betald för att få deltaga i föreningens
träningar och matcher

Hantering av obetalda medlemsavgifter och skadade spelare
En spelare anses vara aktiv när den deltar i någon del av lagets aktiviteter, dvs även vid rehabträning.
En spelare som inte betalat sina avgifter kan och skall inte tas ut till match.
Betalning erläggs enligt gällande tid som anges på föreningens hemsida. Ny spelare erlägger avgift 20
dagar efter det att spelaren gjort sina prova-på tillfällen. Erlagd avgift återbetalas ej.
Det är ledarens ansvar att spelare som är aktiv läggs upp i aktuellt medlemsregister och att spelaren
får vetskap om vilka avgifter som skall betalas. Det är föreningens ansvar att, utifrån de uppgifter
som finns tillgängliga i medlemsregistret skicka information om betalning samt påminnelse. Ledaren
har ansvar att meddela föreningen när spelare slutat så att inte påminnelser sänds ut i onödan.
Spelare som inte betalat avgifter alternativt gjort upp betalningsplan trots påminnelser och dialog
flyttas bort från lagets hemsida. Detta görs med försiktighet, främst när det är yngre barn vi har att
göra med.
Medlemsavgift/träningsavgift för del av år:
•
•
•

Om spelare genomför första träning/match/event efter 31’e Juli erläggs hel medlemsavgift
och halv träningsavgift.
Om spelare genomför första träning/match/event efter 31’e Oktober erläggs endast hel
medlemsavgift.
Om spelare genomför första träning/match/event efter 31’e December erläggs hel
medlemsavgift och hel träningsavgift och gäller också nästkommande år.

I övrigt hänvisas till IK Rössö Uddevalla stadgar under rubriken FÖRENINGENS MEDLEMMAR.
Stadgarna kan man läsa om i föreningens Verksamhetsbok som man når via laget.se.

Frågor? Maila till: Info@ikrosso.se

IK Rössö Uddevalla – alla skall med!
När du eller ditt barn är med i Rössö så kommer man med i en större
gemenskap.
En gemenskap där barn och ungdomar, föräldrar, ledare och eldsjälar
alla drar sitt strå till stacken.
Vi vill att det skall vara lika självklart som kul att stötta sitt barn, sitt
barns lag men också föreningen. Det är inbyggt i Rössös DNA
Allt engagemang utförs som teamwork. Vi utlovar nya bekantskaper,
glada minnen och en feelgood-känsla.
Föreningen vill med detta att du som förälder erbjuder 10-15 timmar
per år på olika engagerande aktiviteter
Vi skall skapa ett IK Rössö Uddevalla med en ännu starkare bredd och
bas som utgör grunden för en långsiktig, varaktig satsning mot högre
höjder.
Ledorden är delaktighet och vi-känsla genom hela föreningen. IK
Rössö Uddevalla är en förening som gör gott för våra barn och
ungdomar och verkar som en samhällsnyttig god kraft. Kort sagt, en
förening som vi kan fortsätta vara stolta över.

