Principer för vad som bekostas av SK Granan gällande medlemmar

Datum: 2020-02-29.

Skrivelsen gäller som ett styrande dokument fr.o.m. 2020-02-29 till dess att den ersätts eller rivs
upp av ett majoritetsbeslut i SK Granans styrelse.

Ekonomisk viljeinriktning:
1 Medlemsavgiften ska vara så låg som möjligt med hänsyn till ambitionen ”Alla ska ha råd att vara
medlem i SK Granan”
2 Aktiviteter för att stärka klubbens ekonomi i form av lotterier etc. ska hållas på en nivå så
medlemmar inte upplever försäljningen som ”en stor börda”.
3 Klubben ska eftersträva inkomsttillskott genom kollektivt arbete med lotteriförsäljning på
marknader och tävlingar, inkomstbringande tävlingsarrangemang mm för att stärka klubbkassan.

Klubben bekostar följande för medlemsungdomar upp till 18år:
1 Startavgifter i alla nationella tävlingar upp till 250kr per tävling. Överstigande belopp betalas av
medlemmen.
2 Avgifter för SK Granans träningsläger.
3 Rabatt på klubbkläder med 25%. (Endast kläder, ej väskor, skor etc.)

Klubben bekostar följande för medlemar över 18år:
1 Tränares boendekostnad i samband med träningsläger.

2 Tränares kostnader för spårkort i samband med träningsläger.
3 Reseersättning i samband med träning och tävling utanför hemort då aktiv medlem under 18år
skjutsas. Reseersättning utgår med 18.50 kr./mil mot redovisad uppdragsredovisning.

Träningsavgifter för speciella verksamheter:

1 För verksamhetsområdet Mountainbike tas en avgift ut per termin på 100 kr/barn tom året de
fyller 12 år, och 250:- för barn från 13 år upp till 18 år, för varje aktiv medlem inom detta
verksamhetsområde för att bekosta klubbens kostnader för nödvändiga licenser inkl. försäkring,
samt inköp och underhålla av lånecyklar.
2 För verksamhetsområdet ”Tisdagsgymnastik” tas en avgift på 100:-/termin för varje aktiv medlem
inom detta verksamhetsområde för att bekosta klubbens kostnader för lokalhyra mm.

Möjlighet till ekonomisk stöttning via utläggsersättning från klubben:
Medlemmar upp till 18år som visar stor vilja att satsa på sin idrott ska ha möjlighet att ansöka om
ekonomist utläggsersättning hos styrelsen. Syftet är att möjliggöra för individen att exempelvis vara
med på träningsläger på distrikts eller nationsnivå.
Styrelsen har möjlighet att bevilja stöd enligt begärda ansökningar på totalt upp till 10.000:- per
verksamhetsår, maxbegränsat till 5000:- per medlem och år. Styrelsen beslutar om utbetalning vid
sitt ordinarie styrelsemöte i oktober varje år. Stipendiet betalas ut till mottageren mot uppvisande av
utläggskvitto.

