MEDLEMS- OCH DELTAGARAVGIFTER 2017/18
Medlemsavgift ska betalas av alla spelare (500:-), tränare och ledare (500:- alt 300:-). Deltagaravgift betalas av
alla spelare utifrån vilket lag man spelar i och inkluderar licensavgift och. Om man spelar i flera lag betalas
medlemsavgift samt den träningsavgift som gäller för det högst placerade laget.
Föräldrar, vårdnadshavare och övriga som önskar medlemskap i KAIS Mora betalar 300 kr i stödmedlemsavgift.
Du får en faktura på din medlemsavgift
Fakturan kommer ha ett OCR-nummer som ska användas vid betalning. Detta för att underlätta administrationen.
B e f i n t l i g a m e d l e m m a r får en faktura. i de flesta fall redan innan semestern.
N y a a k t i v a m e d l e m m a r registreras av ledarna i laget.se och faktura skickas ut av kansliet.
Ö v r i g a n y a m e d l e m m a r (stödmedlemmar) anmäler sig i via ett formulär och faktura skickas ut av kansliet.
DELTAGARAVGIFTER INKL. LICENS OCH MEDLEMSAVGIFT 2017/2018
Lag

Avgift

D1+H1 (SSL+div 1)

3 300 kr

D2+H2 (div 1+div 3)

2 500 kr

H5+ Damveteran (div 5+div 2)

1 500 kr

HJ+DJ - juniorer födda 1999-2001 (ej upptagna i D1,D2, H1, H2)

2 300 kr

Ungdomar, Röd nivå - födda 2002-2004 (ej upptagna i DJ, HJ, D1, D2, H1, H2)

1 900 kr

Ungdomar, Blå nivå - födda 2005–2007

1 500 kr

Barn, Grön nivå - födda 2008–2010

1 100 kr

Knattis Innebandyskola – födda 2011-2012

500 kr

Enbart medlemskap

500 kr

Övrig information

1.

Inbetald medlems- och deltagaravgift ger dig möjlighet att träna och spela matcher med KAIS Mora
säsongen 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Det ger dig även rätt i att vara med i arbetet för att utveckla
föreningen

2.

Som medlem är du försäkrad av Folksam vid resor till och från träning och match. Svenska
Innebandyförbundet kräver att varje spelare som deltar i seriespel ska vara licensierad, avgiften för denna
licensiering är inbakad i din deltagaravgift.

3.

Medlemskapet ger dig också rösträtt på årsmötet enligt stadgarna.

Stödmedlem
Du kan genom att bli stödmedlem bidra till att stödja ett specifikt lag samt ta del av flera specifika erbjudanden
som kommer under säsongen via medlemsbrev. Som stödmedlem erhåller du även en fribiljett till en valfri herreller dammatch under ordinarie seriespel.
(Som stödmedlem har du inte rösträtt på föreningens årsmöte. För att få den möjligheten måste fullt medlemskap på 500:- inbetalas.)

Stödmedlem

300 kr

