Surahammars SOK
Surahammars Skid- och Orienteringsklubb

Ekonomiska regler 2013-01-20
1.

Medlemsavgift

Aktiva medlemmar
Senior
Ungdom t.o.m. 20år
Familjeavgift

300kr
150kr
750kr

För familjeavgift räknas familjemedlemmar mantalsskrivna på samma adress.(max. 2 vuxna och barn till och med 20 år gamla)

Passiv /stödmedlem

150kr

Den som blir medlem efter 1 juli betalar halva ovanstående avgift.
Aktiv medlem

En aktiv medlem deltar fritt vid klubbens träningar och vid klubbens egna
tävlingar samt vid nationella tävlingar enligt avsnitt 2.1 nedan.

Passiv medlem

En passiv medlem deltar fritt vid klubbens träningar och vid klubbens egna
tävlingar men dock ej vid nationella tävlingar. Startavgifter betalas ej av
klubben.

2.

Startavgifter för; OL, Skidor, Skid-O, PRE-O samt MTB-O

2.1.

Tävlings- motions- och öppna-klasser

Ungdomar
- För ungdomar (t.o.m. sista året i tävlingsklass H/D 20) betalar SSOK hela startavgiften upp till
250 kr/tävling. Gäller ej tävlingar mellan midsommar – 1 augusti då ingen subvention utbetalas.
-

Klubben kan även ersätta kostnaden för tävlingar med startavgifter som överstiger 250 kr.
Ansökan måste dock först lämnas skriftligen till klubbens styrelse.

Vid flerdagarstävlingar betalar klubben maximalt 250 kr för hela tävlingen.
Vuxna
-

För nationella tävlingar inom; OL, MTB-O , PRE-O samt SKID-O betalar klubben alla tävlingar,
förutom de mellan midsommar – 1 augusti, med upp till 160 kr/tävling.

Vid flerdagarstävlingar betalar klubben maximalt 160 kr för hela tävlingen.
I de fall där medlemmen själv betalt startavgift återbetalar SSOK (upp till ovan angivna belopp) densamma
mot uppvisande av kvitto. Kvitton ska redovisas till kassören senast den 31 maj eller den 30 november
och då avse tävlingar den närmast föregående sexmånadersperioden.
2.2.

Efteranmälan

Efteranmälningsavgift betalas av den tävlande själv.
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2.3.

Ej start

Den som anmält sig till tävling, men ej startat, får i efterhand återbetala anmälningsavgiften och eventuell
brickhyra till SSOK.

3.

Reseersättning

Vid budkavlar, stafetter och läger beslutar styrelsen om reseersättning.
Löpare som p.g.a. studier bor på annan ort kan dessutom få ersättning för hemresa vid deltagande i
budkavlar eller stafetter. Ersättningens storlek görs upp med ordförande eller kassör före tävlingen.
Vid resor till av klubben anmält deltagande i kurser o.d. utgår ersättning med belopp motsvarande
skatteverkets belopp för skattefri ersättning.
I samtliga fall skall reseräkning redovisas till kassören senast den 31 maj eller den 30 november och då
avse den närmast föregående sexmånadersperioden.

4.

Skidlicens

Klubben betalar skidlicens för ungdomar.

5.

Rankingavgift

SSOK betalar rankingavgift för de medlemmar som berörs av SOFT:s rankingsystem.

6.

Löparbrickor

Löparbrickor för stämpling vid orienteringstävlingar och skidorienteringstävlingar tillhandahålls, eller
hyres, av den tävlande själv.
SSOK tillhandahåller lånebrickor för nybörjare för de första tre tävlingarna, därefter får den tävlande själv
stå för hyreskostnaden alternativt köpa en egen löparbricka.
SSOK kan förmedla köp av löparbrickor av SportIdent-modell, kostnaden för dessa betalas till klubben i
direkt anslutning till förvärvet.
Kostnaden för borttappad hyrd löparbricka betalas av löparen själv.

7.

SM och USM

Kostnader för startavgifter, resor, logi m.m. i samband med svenska mästerskap och svenska
ungdomsmästerskap samt läger inför dessa tävlingar kan ersättas av SSOK, skriftlig ansökan lämnas till
styrelsen.

8.

Träningsläger

Avgifter för träningsläger beslutas för varje läger för sig.
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9.

Kurser

Avgifter för kurser och utbildningar godkända av styrelsen betalas av klubben.

10.

Utrustning

Klubben betalar halva kostnaden för tävlingsblus för tävlande barn/ungdom.

11.

Hyra av klubbstugan

Efter godkännande av styrelsen kan klubbstugan hyras för privata arrangemang av myndig medlem i
SSOK. Pris enligt överenskommelse. Bokning görs via styrelsen.

12.

Påminnelseavgift

Står medlem i skuld till föreningen, skall denna regleras senast 30 dagar efter daterad utsänd räkning.
Underlåts detta kommer medlemmen att debiteras en påminnelseavgift om 30 kr för varje utskickad
påminnelse om betalning. Om skuld efter två påminnelser ej reglerats kommer gäldenären att plockas
bort från anmälningslistan i IdrottOnline, tills skulden är reglerad. Medlem kan bestrida en faktura
skriftligen till styrelsen, detta skall ske innan betalningstiden för fakturan har gått ut.

