IF Hagen Skidklubb
Utgåva: 2021-09-05
Revisionsnoteringar på sista sida.

Avsiktsförklaring
För att en ideell förening som IF Hagen Skidklubb ska kunna fungera måste det finns medlemmar som
ställer upp och hjälper till med olika uppgifter. För att dessa medlemmar ska uppmuntras så erbjuds
av klubben vissa förmåner. Desto mer en medlem ställer upp desto mer förmåner erbjuds. Under förklaringen nedan redogörs för vilka ”Åtaganden” som premieras med vilka ”Förmåner”.

Förmån

Åtagande

1. Vallabod

A. Medlemskap

2.1 Träningsvalla

B. Spårvärd

2.2 Tävlingsvalla

C. Tävlingsarrangemang

3. Klubbkläder

D. Årsmöte

4. Tävlingsavgifter

E. Träningar

5. Läger

F. Underhåll lokaler

6. Rese-ersättning
7. Rullskidor

Förklaring - Förmåner
1. Vallabod finns att tillgå för alla medlemmar vid träningstillfällen som uppfyller villkor; A
-

Egen nyckel tillfaller styrelsemedlemmar och aktiva medlemmar som uppfyller villkor; A-F

-

Nyckel kvitteras ut till nya medlemmar efter beslut från styrelsen.

2.1 Träningsvalla finns att tillgå till medlemmar som uppfyller villkor; A-C
2.2 Tävlingsvalla finns att tillgå till aktiva medlemmar som uppfyller villkor; A-F
-

Tävlingsvalla alt. övrig lånat material som tas med vid tävlingstillfälle ska återlämnas samma
dag.

Avsiktsförklaring

2021-09-05

s.1(5)

IF Hagen Skidklubb
3. Klubbkläder i klubbens namn finns att köpa till inköpspris för medlemmar som uppfyller villkor; A
-

Medlem som dessutom uppfyller villkor A-F får ett rabatterat inköpspris.

-

Vid officiella tävlingar ska alla som tävlar i klubbens namn bära klubbens kläder.

4. Tävlingsavgifter betalas för medlemmar som uppfyller villkor; A-D, F
-

Gäller inte för motionslopp och Vasaloppet. Undantag för Vasaloppet görs om:
o

1: medlemmen startar i startled ”0” (elit-led). Klubben sponsrar då med startavgift
och resa/logi till den aktuelle åkaren.

o

2: medlemmen startar i startled ”ett”. Klubben sponsrar då med startavgift för den
aktuelle åkaren.

-

Gäller sanktionerade tävlingar.

-

Aktiva tävlande åkare kan maximalt erhålla en ersättning på 4000kr/säsong (alla ersättningar
inräknade). Kvitto för utlägg krävs. Undantag görs för medlem som startar i elit-led då klubben maximalt kan ersätta med ytterligare 3500 kr utöver tidigare nämnda 4000kr/säsong.
Medlem i elit-led kan därmed ansöka om ersättning för utlägg om maximalt 7500 kr/säsong.

5. Läger arrangeras för medlemmar som uppfyller villkor; A
-

Lägeravgiften betalas av den enskilde medlemmen.

-

Uppfyller medlemmen villkor; A-F, subventionerar klubben lägerkostnaden.

-

Gäller endast sanktionerade läger.

6. Rese-ersättning beviljas till medlemmar som uppfyller villkor; A-F
-

Resorna ska i den mån det går samköras.

-

Aktiva tävlande åkare kan maximalt erhålla en ersättning på 4000kr/säsong (alla ersättningar
inräknade). Kvitto för utlägg krävs.

-

Reseersättning gäller ej från bostad utan med utgångspunkt från Skövde.
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7. Rullskidor finns att tillgå medlemmar som uppfyller villkor, A- C, F
-

Rullskidorna lånas ut efter förfrågan och kvittering av styrelsemedlem.

-

Den enskilde medlemmen är under utlåning ansvarig för rullskidorna. Den enskilde medlemmen är också ersättningsskyldig under lånetiden, om rullskidorna försvinner eller alternativt går sönder pga misskötsel.

-

Rullskidorna skall återlämnas på styrelsens begäran, för underhåll och inventering.

-

Utlåning förutsätter att rullskidor finns tillgängliga.

Förklaring - Åtaganden
A. Medlemskap – Medlemmen ska inneha ett giltigt medlemskap för den aktuella säsongen.
B. Spårvärd – Medlemmen ska agera spårvärd vid tilldelade tillfällen.
C. Tävlingsarrangemang – Medlemmen ska hjälpa till vid tävlingar klubben arrangerar.
D. Årsmöte – Medlemmen ska medverka vid föreningens årsmöte.
E. Träningar – Medlemmen medverkar kontinuerligt vid klubbens gemensamma träningar.
F. Underhåll lokaler – Medlemmen ska ställa upp vid av styrelsen bestämda arbetsdagar.

§1.

Undantag från avsiktsförklaringen kan göras för medlemmar enligt beslut från styrelsen.
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C. Tävlingsarrangemang

D. Årsmöte

E. Träningar

F. Underhåll vallabod

X

X

X

2.2 Tävlingsvalla

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Förmån
1. Vallabod

A. Medlemskap

2.1 Träningsvalla

Åtagande

B. Spårvärd

Översikt

X

3 Tränings- och tävlingskläder

X

4. Tävlingsavgift

X

5. Läger

X

6. Reseersättning

X

X

X

7. Rullskidor

X

X

X
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Beskrivning
- Text ändrad: ”Åtagande” var ”Uppgift”.
- Förmån 3. Text uppdaterad: ”Klubbkläder” var ”Tränings- och
tävlingskläder”.
- Åtagande F. Text uppdaterad: ”Underhåll lokaler” var ”Underhåll vallabod”.
- 5. Läger. Text uppdaterad: ”Uppfyller medlemmen villkor; A-F,
subventionerar klubben lägerkostnaden.” var ”Uppfyller medlemmen villkor; A-F, sponsrar klubben med halva lägerkostanden.
- 4. Tävlingsavgifter. Följande text tillagd: ”Undantag görs för
medlem som startar i elit-led då klubben maximalt kan ersätta med ytterligare 3500 kr utöver tidigare nämnda
4000kr/säsong. Medlem i elit-led kan därmed ansöka om ersätt-ning för utlägg om maximalt 7500 kr/säsong.”
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