Spelarregistrering säsongen 2019/20
SMÅ IF – Innebandy
Som spelare och ledare i ett lag inom SMÅ IF – Innebandy betalar man medlemsavgift,
säsongsavgift, licens och eventuell försäljningsavgift.
Se nästa sida för en sammanställning av alla delsummor.
Man registrerar sig genom att genomföra registrering på:

https://forms.gle/WBiQKhwm892u6hW49
Och betala in totalsumman till sektionen via Swish eller banköverföring enligt nedan:

Medlemsavgiften går till huvudföreningen SMÅ IF och gäller för deltagande i alla sektioner inom SMÅ IF.
Medlemsavgiften för 2020 är:
Vuxen:
Ungdom(född 2000- och yngre)
Familj (två vuxna samt barn födda 2000->, boende på samma adress)

150kr/år
100kr/år
300kr/år

Säsongsavgiften går till sektionen och skall täcka t.ex. hallhyra och träningsmaterial.
För säsongen 2019/20 gäller följande belopp:
Ungdomslag
(födda -2006 och äldre)
Ungdomslag
(född 2007- och yngre)

850 kr/säsong
750 kr/säsong

Säsongsavgiften rabatteras med 500 kronor om man väljer att aktivt delta i föreningsförsäljningarna.
Licensavgiften går till Svenska innebandyförbundet och innefattar t.ex. försäkring.
För 2019/20 är det följande belopp:
A-licens (16 år och äldre, född -2003 och äldre)
Röd (13-15 år, född 2004-2006)
Blå (10-12 år, född 2007-2009)
Grön (0-9år, född 2010- och yngre)
Motionslicens (endast motionsspel, oavsett ålder)

340 kr
150 kr
100 kr
50 kr
50 kr

Försäljningsavgift Varje säsong genomför vi två stycken föreningsförsäljningar, normalt Newbody på hösten och
Grillkol på våren. Dessa ger intäkter som dels går till lagen som säljer men även till sektionens utgifter.
Då det inte finns något volymberoende vid försäljningen och vi vet att vissa av olika anledningar inte kan delta i
försäljningarna provar vi denna säsong med att ge alla som vill möjligheten att istället betala motsvarande
genomsnittsintäkten som varje spelare bidrar med.
Genomsnittet för intäkten från dessa båda försäljningar är 500 kr/spelare i förtjänst till sektionen per säsong.
Vi vill poängtera att det inte finns något krav på att sälja motsvarande antal enheter som ger 500 kr i vinst utan om man
väljer att delta i försäljningen skall man säljer en eller flera artiklar under respektive försäljningsomgång. Deltager man
inte i försäljningen och inte har betalat in de 500 kronorna kommer sektionen fakturera detta i efterhand. Observera
också att det endast gäller de två föreningsförsäljningarna och inga övriga aktiviteter eller eventuella lagförsäljningar.
Vill man avstå föreningsförsäljningen betalar man 500 kr/spelare och säsong.

