Datum:
2021-03-02
Författare:
Styrelsen

Information om avgifter och beting säsongen 2021
Medlems- och deltagaravgifter faktureras via e-post till våra medlemmar!

Medlemsavgifter
250 kr för enskild medlem
400 kr familjemedlemskap
(då omfattas hela familjen av ett enda medlemsskap men samtliga ska vara folkbokförda på samma adress och
registrerade medlemmar i Sportadmin)

Deltagaravgifter spelare enligt spelform SvFF
Seniorspelare dam 1 400 kr, tillkommer personlig sponsor med 3 000 kr
Seniorspelare herr (div 6) 1 000 kr
Ungdomsspelare
F17

1 200 kr, tillkommer personlig sponsor med 2 500 kr

11-manna rek ålder 15 år- 1 000 kr
9-manna rek ålder 13-14 år

800 kr

7-manna rek ålder 10-12 år

600 kr

5-manna rek ålder 8-9 år

400 kr

3-manna rek ålder 0-7 år

200 kr

Bollkulsgruppen spelare födda 2015/2016 betalar endast medlemsavgift.

Alla ledare ska givetvis också vara medlemmar i föreningen.

Beting säsongen 2021
11-mannaspelare sen dam

3 000 kr/spelare

11-mannaspelare sen herr

2 300 kr/spelare

11-mannaspelare F17

2 500 kr/spelare

11-mannaspelare

2 300 kr/spelare

9-mannaspelare

1 600 kr/spelare

7-mannaspelare
5-mannaspelare

1 600 kr/spelare
1 000 kr/spelare

3-mannaspelare

0 kr/spelare

För familjer som har tre eller flera barn i verksamhet betalas beting för de två äldsta barnen.
Spelare födda 2014 (eller yngre) omfattas inte av beting. Samma sak gällande Bollkulsgruppen.

Betinget ska skötas av utsedd vuxen för respektive lag. Denna ansvarar för att ha
koll på att spelarna betalar in den summa som är avsedd till ett eget startat LAGKONTO
(valfri bank). Därefter sker lagets gemensamma inbetalning till FÖRENINGENS KONTO
och redovisas i samma veva till kansliet via mail. Redovisa lagets spelare namn för namn
och vad insatserna består i.
Mer betingsinfo på nästa sida!

Inbetalning får ske vid 2 tillfällen där dock minst halva betinget betalas vid
tillfälle 1.
Tillfälle 1

Inbetalning till föreningens post- eller bankgiro senast 30/6-21

Tillfälle 2

Inbetalning till föreningens post- eller bankgiro senast 30/9-21

Vi uppmanar spelarna att i första hand utföra lagarbeten och/eller försäljning för att
generera betingspengen utifrån att dylika uppgifter bidrar till ansvarskänslan för sitt lag
och sitt idrottande. MEN – varje spelare/familj är i sin fulla rätt att välja friköp.

Föreningens försäljningserbjudanden
Använd beställningslistorna som finns hos er betingsansvarige. Ta upp beställning
av era kunder och lämna sedan in listan och hämta produkterna här: Gottnevägen
47,894 31 Själevad. SIK har slutit avtal med Miljökassen/OD Profile och de finns i
f d Designa Doors lokaler. Ta med legitimation!
•

Hushållspapper, en bal innehåller 12 rullar
Varje bal säljs för 180 kr/st. Förtjänsten är 55 kr/st.

•

Toalettpapper, en bal innehåller 24 rullar
Varje bal säljs för 200 kr/st. Förtjänsten är 55 kr/st.

•

Returen, set med fyra högkvalitativa kassar för enkel källsortering
Varje set säljs för 180 kr/st. Förtjänsten är 90 kr/st.

•

Panten, set med två högkvalitativa kassar för pant etc
Varje set säljs för 180 kr/st. Förtjänsten är 90 kr/st.

•

Plast-/fryspåsar från Ölandsplast
Varje förpackning (grön förp) innehåller 100 st 2-literspåsar och 50 st 3literspåsar.
Eller (blå förp) 130 st, varav 50 st 2-literspåsar, 50 st 3-liters påsar och 30 st 5literspåsar.

Varje förpackning säljs för 65 kr/st. Förtjänsten är 30 kr/st. Dessa finns i
begränsat antal i lager.

Stort lycka till med laginsatserna både på träning, match och i att
hjälpas åt att samla in de pengar vår gemensamma förening är
beroende av! ☺
Själevads IK

Själevads IK
Prästsundsvägen 1
894 31 Själevad
Tfn 0660-37 86 58
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