4 mars 2018
Medlemsavgiften år 2018
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Norra Fågelås IF inför säsong 2018. En ändring för i
år är att familjekort gäller för både familj och par i relation. Det betyder att två sammanboende där
båda är aktiva och utan barn kan lösa familjekort. Medlemsavgifterna är följande:
-

14 år och yngre 100 kr
15 år och äldre 400 kr
Familjekort 600 kr
Motionsgymnastiken 200 kr
Stödmedlem 100 kr

Alla aktiva fotbollsspelare över 15 år ska också betala en aktivitetsavgift och den är individuell, dvs
varje aktiv betalar sin egen träningsavgift oavsett om man löst familjekort eller inte.
Aktivitetsavgiften är:
-

15 år till 17 år 300 kr
18 år och äldre 500 kr

För att förtydliga så betalar en herr- eller damlagsspelare över 18 år totalt 900 kr för att deltaga
under säsongen 2018 (400 kr i medlemsavgift + 500 kr i aktivitetsavgift). Ett sammanboende par där
båda är aktiva betalar totalt 1600 kr (600 kr i medlemsavgift familjekort och 500 + 500 kr i
aktivitetsavgift).
Medlemsavgiften och aktivitetsavgiften ska vara betald senast den 1 april. För frågor angående
medlemskapet, kontakta Jan-Erik Brandt på telefon 070-572 74 06.
Onsdagen den 21 mars är det Årsmöte i klubbstugan på Landbyvallen kl: 19:00.
Som aktiv herr- och damlagsspelare hjälper man till med Bingon i Linderyds Hage, Giffcupen, sälja
Newbody, stå i kiosken och arbetsdag med städning av idrottsplatsen. Följande datum gäller:
-

Arbetsdag 14 april kl 9:00 (Kan man inte då finns möjlighet att göra ett kvällspass 17 eller 19
april med förberedelser inför Giffcupen)
Giffcupen 21-22/4, 28-29/4
Bingo i Linderyds Hage på lördagar från 5 maj till 23 juni.
Newbodyförsäljning sker under våren.
Kioskförsäljning vid representationslagens hemmamatcher.

Betalning sker till Bankgiro 353-3809 eller till Swish 123 626 24 63. Ange namn och personnummer
för de medlemsavgiften och aktivitetsavgiften gäller för.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen.

