SAGENE IDRETTSFORENING
Informasjon om medlems og treningsavgift
Medlemsavgift:
•
•
•
•
•

•

Går til Sagene IF (hovedstyret, ansatte, administrasjon, økonomi, IT, felles kurs)
Årsmøtet i Sagene IF bestemmer hva medlemsavgiften skal være
Har siden 2014 vært på kr. 400,- pr år.
Regningen sendes ut til alle medlemmer i januar hvert år
Alle tillitsvalgte som er valgt av årsmøte er iht loven medlem av klubben og betaler
medlemsavgift. Øvrige med verv/ roller i klubben skal også være medlemmer, men for disse
dekker Sagene IF medlemsavgiften.
Det gis ingen fritak.

Treningsavgift:
•
•
•
•
•

Går til idretten du er med på (forsikring, utstyr/drakter, trener, hall/baner, kamper, dommere)
Årsmøtet i Sagene IF bestemmer hva treningsavgiften skal være
Du finner prisene for treningsavgiften på de ulike idrettenes sider på www.sageneif.no
Regningen sendes ut i forkant av sesongen i den enkelte idrett.
Fritak gis kun etter vedtak i arbeidsutvalgene i de ulike idrettene.

Betalingsinformasjon
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sagene IF sender ut fakturaer via idrettsforbundets system for medlemsadministrasjon.
Alle fakturaer sendes til deg som vedlegg på epost og de ligger også under din profil i Min idrett.
Du får en SMS fra oss når du har mottatt en faktura.
Du kan velge om du vil betale fakturaen du har fått på epost på vanlig måte i din nettbank eller
om du vil logge deg inn på Min idrett å betale med kort der.
Din betaling registreres automatisk i vårt medlemssystem.
Du kan dele opp regningene i så mange deler du vil. Last ned pfd- fakturaen fra min idrett, og bruk
kid- nummeret på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Regningen vil ikke bli registrert som
betalt før hele beløpet er innbetalt, det betyr at du kommer til å få noen purringer underveis,
disse kan du bare se bort fra.
Medlemmer som ikke har betalt hele/ deler av medlemsavgiften og treningsavgiften før
sesongstart får ikke spille kamper for Sagene IF.
Sagene IF legger ikke på purregebyrer på noen av sine fakturaer.
Medlemmer fra familier med lav betalingsevne kan selv eller via lagleder be om at klubben dekker
treningsavgiften.
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