Information
nformation angående betalningsrutiner i Vaxholms IBF 2018
2018-2019
2019
Varje lagledare samlar in sina spelare och ledares medlemsavgifter och lagkassa. Medlemsavgifterna betalas till
Vaxholms IBF:s Swedbankkonto: 8327-9944615768-8 OBS! Glöm inte att inbetalningen skall märkas med lagnamn t.ex. F01.
Uppgifterna på ledare och spelare skall skickas i en Excelfil till e-postadress ekonomi@vaxholmsinnebandy.se ,
uppdelat på följande celler:
Lag

Person nummer

Förnamn

Efternamn

F01

010101-0101

Ida

Bandy

Betalt
1300

Märk gärna filerna olika när ni fyller på med spelare t.ex. (F01_01.xls F01_02.xls )
•

Om spelare tillkommer under säsong så gäller samma rutin som ovan.
o Inga reducerade medlemsavgifter om man börjar senare under året!!

•

All betalning måste vara Vaxholms IBF tillhanda minst fem dagar innan er
första match, detta för att vi ska hinna registrera/licensiera och försäkra
spelare som ska spela match.

•

Spelare går inte att anmäla till match om han/hon inte är licensierad!

•

Om olicensierad spelare spelar match så kan matchen förloras och böter utfärdas av förbundet (ca 3000
kr).

•

Aktuella avgifter för säsongen 2018-2019:
Herrlagsspelare (från 20 år):
Damlagsspelare (från 20 år):
Ungdomsspelare (16-19 år):
Ungdomsspelare (9-15 år):
Knattespelare (6-8 år):
Passiva och stödjande medlemmar:

2 700 kronor
2 500 kronor
2 500 kronor
1 800 kronor
800 kronor
200 kronor

I samband med att ni registrerar era spelare och ledare på er lagsida under www.vaxholmsinnebandy.se, så
kan ni också skapa en grupp som ni t.ex. kallar för ”Betalat 2018”. Och efter att ni har fått in betalning så kan ni
lägga respektive individ i den gruppen. På det sättet kan ni lätt hålla reda på vilka som har betalt eller inte
under tiden pengarna samlas in.
Det är mycket viktigt att ni registrerar rätt kontaktuppgifter samt personnummer, eftersom det ligger till
grund för en effektiv kommunikation samt möjlighet att bl.a. få LOK-stöd för aktiviteter i föreningens regi.

OBS! Samtliga personuppgifter som registreras och/eller insamlats, får EJ
publiceras och/eller användas till något annat än för att bedriva Vaxholms
IBF verksamhet!
Kassör för Vaxholms Innebandyförening:
Robert Hagelin
Tel: 073-417 85 25
Malvavägen 26
E-post: ekonomi@vaxholmsinnebandy.se
184 35 Åkersberga
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