Sköndals IK, Medlemsavgifter

Regler för medlemsavgifter
För att vara medlem i Sköndals IK krävs att du betalar medlemsavgift. För att få vara med
och träna och spela matcher krävs dessutom att du betalar träningsavgift och licensavgift.
Avgifternas storlek bestäms varje år på föreningens årsmöte.
Aktuella avgifter redovisas på hemsidan: http://www.skondalsik.se/omskondalsik/Avgifter/
Inför säsongstart rensas medlemsregistret från spelare som slutat eller är osäkra, av kansliet
efter uppgift från ansvarig lagledare. Detta för att vi inte ska betala licens eller fakturera
spelare som inte ska vara med.
Se ”Rutin för spelarlista/medlemsregister” på ledarnas egen sida:
https://idrottonline.se/SkondalsIKInnebandy/Lagsidorna/LedareInnebandy/InformationochRutiner/spelarlistamedlemsregister

Provträning
Du kan få provträna tre gånger utan att betala avgift. Efter den tredje gången lägger ledaren
upp dig i medlemsregistret och du ska då betala avgift.

Reducerad avgift
Spelare som börjar sent på säsongen får reducerad träningsavgift.


Träningsavgift för juniorer och seniorer (svart) reduceras med 50% efter 1 januari.



Träningsavgift för barn och ungdomar (grön/blå/röd) reduceras med 50% efter 1
januari och 100% efter 1 april, med undantag för den grupp där overall ingår i
avgiften.



Innebandyskolans avgift reduceras 50% efter 1 april.

Medlemsavgift och licensavgift betalas alltid.

Återbetalning av avgift
Spelare som slutar
Ingen återbetalning av betald avgift görs, oavsett när du slutar. Om du slutar för att gå till en
annan klubb måste du reglera din eventuells skuld till Sköndals IK innan övergången
godkänns.
Skadad spelare
Normalt sett sker ingen återbetalning av betald avgift. Om skadan gör att du inte kunnat
delta i verksamheten under större delen av säsongen kan frågan tas upp med styrelsen.
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Delbetalning
Det går att delbetala eller skjuta upp betalningen, efter kontakt och överenskommelse med
kansliet (kansliet@skondalsik.se). Delbetalning högst 6 månader och ska vara färdigbetalt
senast 31 mars.

Avvikelse/undantag mot dessa rutiner kan endast beslutas av styrelsen.
Beslutade på styrelsemöte 2019-01-22.

Antagen vid styrelsemöte 2019-01-22
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