Medlemsbetalning 2016

Träningsgrupp födda 2006
De som har betalt avgifterna för Friidrottsskolan under våren,
har betalt för HELA året, och ska inte betala något mera!
Nya under augusti/september betalar HEL medlemsavgift +
HALV träningsavgift. 300kr + 300kr = summa 600kr.
Det är dags att betala medlems- och eventuell träningsavgift. IFK Växjö har en
olycksfallsförsäkring för samtliga aktiva medlemmar. Den gäller från det att
medlemsavgiften har kommit in till IFK Växjös konto. Samtliga aktiva i
föreningen måste vara medlemmar, även tränare och andra ledare. Enligt
Riksidrotts-förbundets regler måste man vara medlem i en klubb för att få tävla.
Vi vill att du betalar medlems- och träningsavgift till vårt bankgiro nr
658-9212. Har du frågor kring avgifterna får du gärna kontakta vårt kansli.
På årsmötet beslutades att följande avgifter kommer att gälla för 2016:
Medlemsavgift:
Enskild medlem
300 kr/år
Familj
600 kr/år
Träningsavgift:
Aktiva födda 2006 eller senare
Aktiva födda 2005
Aktiva födda 2002-2004
Aktiva födda 1999-2001
Aktiva födda 1998 eller tidigare

600 kr/år
900 kr/år
1100 kr/år
1400 kr/år
1700 kr/år

Alla aktiva ska, förutom medlemsavgift, även betala träningsavgift enligt
ovan. Denna träningsavgift gäller för hela verksamhetsåret 2016.
Familjer med tre eller fler aktiva i föreningen betalar halv träningsavgift för barn
3, 4 osv. Det innebär att full träningsavgift betalas för äldsta och näst äldsta
barnet/ungdomen i vår verksamhet.
När du betalar vill vi att du anger för- och efternamn, personnummer,
mailadress samt medlems- och träningsavgift enligt följande
exempel (tränar du i en friidrottsskola vill vi även veta vilken du går på):
Kalle Karlsson, 981015-1111
kalle@ifkvaxjo.se
Medlemsavgift 300 kr Träningsavgift 1700 kr
Om hela familjen vill bli medlem kan det se ut så här:
Anders Karlsson, 640405-0000
Familjemedlem 600 kr
Lena Karlsson, 660103-0000
Familjemedlem
Kalle Karlsson, 981015-1111
Träningsavgift 1700 kr
Emma Karlsson, 010729-2222
Träningsavgift 1400 kr
Vi måste ha tiosiffriga personnummer på alla våra aktiva. RF har utvecklat
en ny webbplattform där alla föreningar ska ha sina medlemmar, och till
detta behöver vi fullständiga personnummer. IFK Växjö, Styrelsen

Välkommen som medlem i IFK Växjö!
Välkommen till IFK Växjö – en av Växjös största föreningar. Vi har cirka 500
personer från sju år och uppåt som tränar i klubben. Totalt har vi cirka 800
medlemmar.
Som medlem i IFK Växjö…
…bidrar du till att vi kan fortsätta utveckla IFK Växjö som en av de
bästa friidrottsklubbarna i Sverige!
…kan du hämta ett bonuskort hos Team Sportia. Som kund får du
rabatt efter ett visst antal insamlade poäng beräknat efter hur
mycket du handlar för. Det är viktigt att tala om att kortet ska
kopplas till IFK Växjö eftersom klubben får en kickback på 3% av
allt som våra medlemmar handlar för i butiken!
…är du välkommen till våra klubbkvällar på Team Sportia, då de
ger 20% på deras ordinarie priser i hela butiken.
…är du välkommen till Löpgruppen på tisdagkvällar, läs mer på
hemsidan.
…är du välkommen att medverka på andra eventuella
medlemsaktiviteter som föreningen anordnar.
Som aktiv i IFK Växjö…
…ska du betala medlems- och träningsavgift.
…ska du sälja adventskalendrar en gång om året.
…ska dina föräldrar (eller du själv om du är äldre) hjälpa till som
funktionär vid våra arrangemang 3-4 gånger under året.
…skyddas du av en olycksfallsförsäkring från det att du betalat in
medlemsavgiften.
…får du träna i Telekonsult Arena året om, eller i gympasal om du
är med i våra friidrottsskolor.
…har du tränare som leder gruppens träningspass.
…får du anmälningsavgiften betald till många tävlingar (det finns
en lista där man kan se vilka som gäller).
…får du som äldre (och som tävlar) tillgång till att träna
styrketräning på HPC, eller i Telekonsult Arena.
Vi ser fram mot ett nytt härligt friidrottsår!
IFK Växjö
Styrelsen
IFK Växjös styrelse 2016
Anders Franzén
Göran Ivarsson
Ulrika Lindh

Jan Sandberg
Mirela Lillhav

Mail till kansliet: info@ifkvaxjo.se.
Övriga kontaktuppgifter till styrelsen m.fl. finns på www.ifkvaxjo.se.

