MEDLEMSAVGIFT 2016-2017
Familj: 250:(folkbokförda på samma adress, "barn" max 21år)
Barn/ungdom (t.o.m. 16 år): 50:Vuxen (17 - 65 år): 150kr
Senior (65år +): 100:Stödjande (se nedan): 50:Nya medlemmar, som blir medlem efter 15 sept innevarande år, får ”automatiskt” medlemskap året därpå.
Vad får du för medlemsavgiften:









Tillgång till klubbstugan, Lunnabol, vid klubbens träningar med möjlighet till omklädning och dusch
Delta i alla klubbens aktiviteter
Social gemenskap genom träning och tävling tillsammans med andra idrottskompisar
Medverka och göra en insats vid klubbens olika arrangemang (se nedan)
Stötta och driva vår verksamhet
Att fritt nyttja OK Gläntans kartor
Avgiften för läger, för ungdomar, betalar klubben fullt ut
Delta i anordnade utbildningar som ligger i linje med klubbens verksamhet (deltagande ska "i förväg vara
godkänd" av sektion/styrelse)
 Försäkring:
-under av förbundet/föreningen anordnad träning, tävling och gemensamma övriga aktiviteter
-på väg till eller från sådan verksamhet
-under hela vistelsetiden på annan ort vid tävling eller läger

Om du vare sig tävlar, tränar eller motionerar, men ändå vill stödja OK Gläntans verksamhet finns möjlighet
att vara stödjande medlem (ej försäkrad).
I avgiften ingår en idrottsförsäkring. Föreningen har tecknat en speciell försäkring för idrottsföreningar. Den
heter Folksams idrottsförsäkring. Försäkringen från Folksam ger ersättning vid de flesta former av olycksfall
i samband med orienteringsverksamhet.
Även vid deltagande i vissa skid- och löplopp finns försäkring för den deltagande.
För mer information om dessa försäkringar kolla med klubbens skid- och löpsektion.

TÄVLINGSAVGIFT
Orientering:
Klubben betalar den enskilde medlemmens ’ordinarie anmälningsavgift’* till tävlingar (även "Öppna
motionsklasser"), inkluderat såkallade "sommartävlingar" (t.ex. O-Ringen, Gotlands 3-dagars under
perioden 15 juni-31 juli), för de som betalt medlemsavgift senast 10 mars innevarande år, under
förutsättning att medlem ställer upp som funktionär vid minst 2 av klubbens aktiviteter/verksamhet per år
(exempel på uppgifter, se nedan).
Skidor & löpning & MTB:
Klubben betalar den enskilde medlemmens ’ordinarie anmälningsavgift’* fullt ut, till tävlingar/motionslopp
som t.ex. ingår i en ’Svensk klassiker’, Göteborgsvarvet, samt maraton-lopp. Klubben betalar även till andra
motionstävlingar, t.ex. Bockstensturen -MTB & Falkenbergs stadslopp, Nackhällerundan mfl, för att sporra
fler att delta i sådana motionslopp med lokal förankring.
Ovan gäller för de som betalt medlemsavgift senast 10 mars innevarande år, under förutsättning att
medlem ställer upp som funktionär vid minst 2 av klubbens aktiviteter/verksamhet per år (exempel på
uppgifter, se nedan).
Den enskilde redovisar kvitto & resultatlista, till kassör/ordförande och får sedan pengarna insatt på konto,
vid årets slut.
* ’ordinarie anmälningsavgift’ - normalstadgad avgift som tas ut vid tävling som föranmäld.

ENSKILDE/ANMÄLDE BETALAR alltid:
¤ Ev. avgift för t.ex. hyrbricka eller annan "tjänst".
¤ Alla efteranmälningsavgifter.
¤ Hela anmälningsavgiften, vid utebliven start.
¤ Hela anmälningsavgiften för samtliga orienteringstävlingar man varit anmäld i, fram tills det man betalat
medlemsavgift, alltså OM MAN INTE betalat in medlemsavgift före 10 mars.
(på faktura från orienteringstävling framgår normalt om ”ej start”, ”hyrbricka”. Så kassören kommer ha koll
på dessa bitar)
Väljer den enskilde att avstå som funktionär i klubbens verksamhet, så får den enskilde betala hela/alla
anmälningsavgiften/er själv. Gäller således vid orienteringstävling, som vid långlopp (löpning) och skidlopp
(t.ex. Vasaloppet). T.ex. så kan man betala medlemsavgift i klubben för att enbart köra Vasaloppet, men
enskilde betalar hela anmälningsavgiften själv för att inte vara funktionär i klubbens verksamhet.
Dessa avgifter fakturerar klubben den enskilde i efterhand - årets slut.

DITT ENGAGEMANG:
I Gläntan genomför vi ett antal arrangemang. Dessa är mycket viktiga för klubbens ekonomi och kräver att
vi som medlemmar ställer upp och hjälper till. Arrangemangen kräver allt från IT-kunniga, hantverkare,
flaggvakter, till kioskpersonal. Har du en "specialkunskap" eller bara vill hjälpa till, meddela någon i
styrelsen. När du hjälper till lär du även känna andra medlemmar i klubben !
Om du hjälpt till som funktionär så blir du också bjuden på julbord eller liknande aktivitet samt får köpa
klubbkläder till rabatterat priset.
Exempel på tillfällen som du kan hjälpa till:
 Klubbens träningar/aktiviteter (återkommande, kontakta orienteringssektionen).
 Arrangemang av tävlingar, såsom t.ex. Ungdomsserie, Naturpass, Precisionsorientering eller andra
 Städdag i Lunnabol
 Vara stugvärd (inkl gräsklippning)
 Nationaldagsfirande Vessigebro
 Hallandsloppet (första lördagen efter midsommar)
 Sjönevadsmarknad (andra helgen i augusti)

