JÄRLA IF FOTBOLLSKLUBB
Medlemsavgift Järla IF FK 2012
På extra årsmötet den 19 november 2011 fastslog man styrelsens förslag
om en oförändrat årsavgift. Årsavgiften betalas per kalenderår och för
den åldersgrupp man är verksam i (ej vilket år man är född).
Sedan 2011 är det obligatoriskt för ledare att vara medlemmar i föreningen och medlemsavgiften för ledare ser ni nedan.

Årsavgiften inkl. profilpaket för 2012 är följande:
Åldersgrupp
F8/P8
(-04)
F9/P9
(-03)
F10/P10
(-02)
F11/P11
(-01)
F12/P12
(-00)
F13/P13
(-99)
F14/P14
(-98)
F15/P15
(-97)
F16/P16
(-96)
F17/P17
(-95)
Juniorlag 18 – 19 år (-94-93)
Seniorlag
Ledare

Avgift
1350,1350,1500,1500,1500,1600,1600,1700,1700,1850,1950,2100,50,-

Fotbollsskola (05/06)

400,- terminsavgift (800,- / år)

I avgiften 2012 ingår Järlas medlemsavgift, profilpaket och deltagaravgift (för
junior och seniorlag ingår inte profilpaket). Profilpaketet hämtas ut genom
rekvisitionsförfarande. När föreningen mottagit full årsavgift sänds rekvisition ut
till medlem som sedan kan hämta profilpaketet på rekvisitionen angivet
utlämningsställe.

Hälsningar
Järla IF FK’s styrelse

Box 2010 131 02 NACKA
e-mail kansli@jarlaif.se

Telefon 08-716 76 43
Mobil 072-176 72 09

V.G.V

Telefax 08-716 63 59

Besöksadress : Nacka IP
hemsida www.jarlaif.se

Rabatter:
Syskonrabatt: Äldsta barnet full avgift, näst äldst 100,kronorsrabatt och för varje därefterkommande syskon 250,kronors rabatt (gäller ej syskon i fotbollsskola)
Ledarbarnsrabatt: Det är endast för det barnet som man är
ledare för som ledarbarnsrabatten är gällande. Syskonrabatten,
här räknas äldsta barnet (om ej ledarbarn) som syskon nummer
två. (Ledarrabatt skickas ut separat till alla ledare.)
Stödmedlem / 1914-klubben: Är möjligt för vem som helst och
från en summa från 100,- kronor—2.950,- (summor över detta
belopp ses som sponsring och handhas på annat sätt kontakta
därför föreningskansliet). Vill du genom ditt stödmedlemsskap
stötta en speciell åldersgrupp ange detta på inbetalningen och
50 % av ditt stöd går till denna åldersgrupps balanskonto i
föreningen.
Avgiften ska vara erlagd senast 2012-02-29.
Avgiften betalas till Järla IF FKs plusgiro 67 51 55-6.
Var noga med att uppge namn, personnummer och i vilken

åldersgrupp spelaren tillhör vid betalningen. Detta för att vi ska
kunna se vilken aktiv som inbetalningen härrör sig till. Om vi inte
får rätt information kan vi inte skicka ut den rekvisition ni behöver
för att få ut ert profilpaket samt att spelaren kommer att ligga
kvar som obetald i registren. Vid EJ ERLAGD betalning kommer
spelaren inte få delta i seriespel i enlighet med föreningens
stadgar.
Frågor angående medlemsavgiften kontakta Järla IF FK:s kassör
Ola Conrad genom kansliet kansli@jarlaif.se
Detta är den information som kommer att skickas ut, ingen
faktura eller inbetalningskort sänds ut, detta ses som en
betalningsanmaning.

