Föreningsavgifter ÅBY IF 2015
Bäste ÅBY IF medlem, tack för att du är en del av föreningen.
2014 var ett år där vi fått nu njuta våra nya fina förutsättningar. Tack vare vårt nya avtal med Intersport och Adidas,
insatserna kring Åby IF Cup, midsommar och andra arrangemang av er våra medlemmar, samarbetspartners till Åby IF
m.m. så behöver vi inte höja någon medlemsavgift 2015 trots alla investering som vi gjort tillsammans. Några av de
satsningar som vi gör under året kommer var ett samarbete med skolan ”Sportis”, att försöka stödja nyanlända med en
rolig aktivitet - att få vara på Åby IP en stund, samt att anlägga en multisportanläggning.
Föreningsavgiften i ÅBY IF består av medlems - och spelaravgift och ingår i nedanstående avgifter. Likaså ingår det en
försäkringspremie, så spelare som inte betalat fullständig medlemsavgift för 2015, får tyvärr inte medverka på träning
eller match*.

Avgifter ÅBY IF*:

31 jan 2015**

Födda 09-11 (även gymnastik)
Födda 08-07
Födda 06
Födda 05 - Senior
Stödjande medlem (samtliga förmåner ingår)

700 kr
1 400 kr
1 800 kr
2 200 kr
250 kr

*Som ny medlem har man rätt att prova tre gånger utan kostnad. Börjar man efter den 31/7 så betalas en halv årsavgift
för spelare födda före 2009. Betald föreningsavgift återbetalas ej.
Fotboll är en billig sport, alla ska kunna vara med
Föreningsavgiften varierar uppåt beroende på antalet träningstillfällen och matchtillfällen alla erbjuds. Från och med
nio års ålder så erbjuds upp till 100 tränings och matchtillfällen om året, det ger en kostnad på endast ca 20 kr per gång.
En betydande del av intäkten går dessutom tillbaka till respektive lags kassa, detta för att föräldrar, lagen och ledarna
ska slippa att flera gånger behöva samla in mindre belopp för mindre cuper, sammandrag eller andra trivselaktiviteter.
Familjerabatter och medlemsförmåner
Vid två aktiva barn i föreningen blir övriga medlemmar i familjen automatiskt stödjande medlemmar i ÅBY IF och kan då
åtnjuta förmåner som fri entré till samtliga hemmamatcher, erbjudanden via Ica och Intersport samt andra
föreningsförmåner (IFK Norrköping erbjudanden, spontanfotboll, extra träningar m.m. (läs mer på vår sida under fliken
medlemsförmåner).
Familj – Maxavgift för en familj är 5 000 kr/år oavsett antal medlemmar.
Ledare – Maxavgift för en ledarfamilj 4 000 kr/år. Ledare har 400 kr i årsrabatt per barn ifrån barn födda 2008.
Säljfri förening
ÅBY IF kommer att fortsätta att vara en säljfri förening 2015, ingen försäljning krävs av medlemmarna till ÅBY IF
centralt. Avgifterna kan däremot finansieras helt eller delvis genom att medlemmarna/lagen frivilligt säljer de alternativ
som föreningen erbjuder, bland annat: - Idrottsrabatthäften, - Sponsringspaket
* Föreningsavgiften ska betalas senast 31/1 på ÅBY IF BGnr 878-6295. Märk med namn och personnummer på alla
som avgifterna gäller (även övriga medlemmar i familjen om ni har två aktiva). ** Önskar någon avbetalning, så
meddela Håkan Fride’n eller Lennart Fredriksson på kansliet via mail abyif@telia.com eller per tel 011-669 33
ÅBY IF vill också passa på att rikta ett stort tack till kommunen för stöttning samt våra sponsorer:
Huvudsponsorer:
Intersport, ICA Maxi Norrköping, LAN Assistans
Diamantsponsorer
Vattenfall, Byggrosen, Östgöta Fastighetsmäklare, Unisport, Bråbo Mekaniska
Guldsponsorer:
ÅBY Krog, YIT, Pizzeria Golfa, Laget.se, Grolls, Sverigelotteriet, Coop Konsum Åby, Hasse
Yngves Elservice, Relacom, Pala AB, LAN-System, LA-Bygg, Ivarsson Byggnads AB,
Familjen Westerbergs Fastigheter AB
Silver/Bronssponsorer:
Åby Handelsträdgård, Top Städ Service AB, Lekhuset, Handelsbanken, Haga Rot Service,
Helhetshälsan, Marbodal kökscenter i Linköping

Läs mer om föreningen på www.laget.se/abyif

