SAGENE IDRETTSFORENING
RETNINGSLINJER FOR INNKREVING AV MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFT
Vedtatt av hovedstyret 28. februar 2012.
1. Årsmøte i Sagene IF skal vedta størrelsen på medlemskontingenten, samt hvilke unntak og
rabatter som gjelder.
2. Årsmøtene i avdelingene skal vedta størrelsen på treningsavgiften, samt hvilke unntak og
rabatter som gjelder.
3. Medlemskontingenten skal faktureres ila januar hvert år. Daglig leder sender ut informasjon
til samtlige styrer og legledere minimum en uke i forkant.
4. Treningsavgiften skal faktureres før sesongstart i de ulike avdelingene. Daglig leder sender ut
informasjon til styret og lagledere minimum en uke i forkant.
5. Sagene IF sanksjonerer medlemmer som ikke betaler sin medlems- og treningsavgift på
følgende måte:
a. Medlemmer som ikke har betalt sin medlems- og treningsavgift på 2 år, slettes som
medlemmer av Sagene IF. De tas opp igjen som medlemmer når det de skylder er
betalt.
b. Medlemmer som skylder medlems- og treningsavgift har ikke stemmerett på Sagene
IFs eller avdelingenes årsmøter.
c. Ingen medlemmer i Sagene IF får spille kamper/ delta i konkurranser for Sagene IF før
medlems- og treningsavgiften er betalt eller det er gjort avtale om nedbetaling av
denne.
6. Daglig leder har ansvar for:
a. Å informere styrene og lagledere om utsendelse av fakturaer.
b. Sende ut fakturaer til de vedtatte fristene.
c. Sende ut purringer med en måneds intervaller.
d. Iverksette og gjennomføre sanksjonene a) og b) over.
e. Informere om og backe lagledere i gjennomføring av sanksjon c) over.
f. Være tilgjengelig for lagledere som lurer på hvordan de skal gå fram overfor
medlemmer som ikke har betalt.
g. Kontakte bydelen i de tilfeller der lagledere mener at en eller flere barn/ ungdom på
deres lag ikke er i stand til å betale for seg.
7. Lagledere har ansvaret for:
a. Å holde sine lagslister i medlemsnett oppdatert med fullstendig og riktig informasjon
om hvert enkelt medlem.
b. Informere og holde kontakt med sitt lags medlemmer og deres foresatte ang betaling
av medlems- og treningsavgiften.
c. Iverksette og gjennomføre sanksjon c) over.
d. Gi beskjed til daglig leder om barn/ ungdom på deres lag som en mener ikke er i
stand til å betale for seg.
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