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Antagen vid årsmötet 2015-03-15

Medlemsavgifterna bestäms på årsmötet av föreningens medlemmar. Föreningen har gjort en
uppdelning av medlemsavgifterna i följande kategorier





Enskild vuxen
Barn, ungdomar och juniorer (tom 20 år)
Familjer (boende på samma adress)
Stödmedlem

För att täcka en del av kostnaden för tävlingsdeltagande så har föreningen infört en tävlingsavgift. De
verkliga avgifterna för tävlingsdeltagande bestäms av respektive arrangör. Avgift för
tävlingsdeltagande är uppdelat i följande kategorier







Startavgifter,
o klubben betalar hela beloppet för barn, ungdomar och juniorer (tom 20 år)
o övriga betalar ett maxbelopp
o stödmedlemmar betalar sina startavgifter själv
Ej start,
o Hela beloppet betalas av varje enskild medlem, även barn och ungdomar
Efteranmälan,
o efteranmälningsavgiften (i normala fall 50% av ordinarie avgift) betalas av alla
medlemmar (även barn, ungdomar och juniorer)
Hyra av elektronisk bricka,
o betalas av alla

För vissa tävlingar så betalas alla avgifter av den enskilde deltagaren (t.ex. O-ringen). Vid osäkerhet
bör kontroll med kassör eller styrelse göras före anmälan.
Alla avgifter för tävlingsdeltagande av medlem kan faktureras föreningen som i sin tur gör
sammanställning i slutet av året och vidarefakturerar rätt kostnad till medlemmarna. Personer som ej
är medlemmar i föreningen kan ej heller fakturera kostnaderna via föreningen.
Deltagande i stafetter


Hela avgiften för deltagande (start) i stafetten betalas av föreningen. Avgifter kan tillkomma
som betalas av deltagaren för t.ex. resa och boende

Resor och logi




En egenavgift tas ut av varje deltagare vid resor och logi till olika arrangemang ifall kostnaden
för det belastas föreningen (faktureras till föreningen)
Föreningen sponsrar ofta en del i kostnaden, mer för barn och ungdomar (<21 år) och mindre
för vuxna (>20 år)
Maxnivå för egenavgiften är 75% (>20 år), 50% (<21 år) av verkliga avgiften

En avgiftsreducering finns för de medlemmar som hjälper till vid klubbarbeten eller hjälper till att
ordna sponsorer till föreningen. Denna belöning utgår som en reducering av tävlingsavgifterna. Dock
kan rabatten aldrig bli så stor att pengar betalas ut till den enskilde medlemmen.
Milersättning betalas ut till de som tar egen bil till gemensamma aktiviteter (t.ex. läger) och skjutsar
andra. Ersättningen uppgår till 18:50 kr/mil (2015) och betalas ut efter ansökan.
Ramen för hur mycket som föreningen skall sponsra respektive aktivitet med bestäms vid årsmötet
och den budget som då antas.
Ovanstående riktlinjer kan justeras som helhet eller för vissa delar vid årsmötet.

