Helsingborgs skid- och orienteringsklubb

Ekonomiska bestämmelser 2019
MEDLEMSAVGIFTER betalas kalenderårsvis senast 31 januari efter fastställande på
valsårsmötet i november året innan.
Vuxna (3 första starter fria)
Vuxna (betalar själv startavgifter)
Ungdomar t.o.m. 20 år
Familj (inkl. ungd. 20 år
på samma adress)
Hedersmedlem

600 kr
400 kr
400 kr
1200 kr
Ingen avgift

OBS! För nya medlemmar efter 1 augusti gäller halv årsavgift.

IND.STARTAVGIFTER 1. Klubben betalar av SOFT fastställd normal startavgift (2019
(alla kategorier)
max 140 kr/start) för vuxna för kalenderårets 3 första tävlingar.
Avgifter för tävling 4-8 samt ej start, efteranmälningsavgift och ev.
högre avgift än ovanstående inbetalas av medlem senast efter
avslutad tävlingssäsong (30/11). Undantages start i Fyrklubbs som
alltid betalas av klubben.
2. För 2019 gäller att klubben betalar kalenderårets nionde (9) och
därefter kommande tävlingar för vuxna enl. 1 ovan.
3. Klubben betalar hela startavgiften för ungdomar (t.o.m. DH 20)
samt för startande i elitklass (dock ej sidoavgifter som kan ingå i
vissa anmälningsavgifter). Undantaget O-ringen, se punkt 4.
4. För O-ringen gäller att klubben ersätter startande enl. nedan
Inskolning, U1, U2,
prova på
110 kr/etapp
DH -16
110 kr/etapp
DH 17-20
150 kr/etapp
DH 21140 kr/etapp
Elit Tour DH 18-21
Hela avgiften,
efter styrelsebeslut
För O-ringenstarterna DH 21- gäller även grundbestämmelsen
under punkt 1.

6. I de fall medlem själv (förskotts) betalar startavgift debiteras
klubben i efterhand av medlem genom styrkt räkning (t ex Oringen 5 x 140 kr). Detta sker senast efter säsongsavslut (30/11).
7. Medlem ersätts för startavgifter i långlopp/terränglopp enligt
samma system som punkt 1-3 ovan dvs dessa lopp räknas med i
totala antalet lopp som ligger till grund för vad medlem ska betala.
Klubben ersätter max upp till fastställd SOFT avgift (140 kr).
Överskjutande del betalar medlem själv. Medlem betalar själv
startavgift och reglerar det efter säsongsavslut (30/11) med styrkt
räkning.
STARTAVGIFT
Den rena startavgiften betalas alltid av klubben, dock ej
KAVLAR/STAFETTER sidoavgifter som t ex förläggning, mat och resor.

LÄGER/KURSAVGIFT 1a. Vid träningsläger och tävlingsresor för ungdomar t.o.m. DH-20
betalar klubben hela avgiften för av riks/distriktsförbund uttagen
medlem.
1b. Vid ”fri anmälan” betalar klubben alltid minst 20 % efter
godkännande av aktivitetsgruppen. Klubben kan betala upp till
max 80 % efter förslag från aktivitetsgruppen och godkännande av
styrelsen.
2. För medlem som deltager i för klubbarbetet värdefull kurs eller
konferens betalar klubben alla avgifter efter styrelsens
godkännande.

RESEERSÄTTNINGAR 1. Vid klubbuppdrag (kartritning, banläggning, kurs, konferens,
arrangemang) utgår reseersättning efter godkännande. Max
ersättning 20 kr/mil, med tillägg för körning med släp om 4 kr/mil.
2. För medåkande ungdom t.o.m. 20 år och för resa på max 20 mil
totallängd ersätter klubben förare med 5 kr/mil/ungdom. Detta
gäller vid tävling, träning, läger och kurser.

NYCKEL PÅLSJÖ

För egen nyckel + larmbricka till klubbgården krävs följande:
- betald medlemsavgift
- erlagd depositionsavgift 500 kr
- godkännande av administrationsgruppen

UTHYRNING

1. Medlem kan till subventionerat pris och med förtur hyra
klubblokalen för privat tillställning.

2. Extern uthyrning av klubblokalen kan ske efter
Administrationsgruppens rekommendationer och godkännande.
3. Intern och extern utlåning av arrangemangsmaterial kan ske
efter Arrangemangsgruppens godkännande.
INKÖP/ATTESTER

1. Gruppansvariga beslutar om inköp och kostnader inom
respektive budget. Större avvikelser från budget kräver
styrelsebeslut.
2. Räkningar och fakturor ska/bör attesteras av ansvarig före
utbetalning.
3. Reseersättningar och utlägg ska/bör redovisas varje månad.
Medlemmars rese- och utläggskrav på HSOK som inte är kassören
tillhanda senast den 31/12 respektive år, betalas först ut efter
godkännande av ”nya styrelsen”.
4. Årsbokslut sker alltid 31/12. Ha som mål att vara färdig med allt
till LUCIA.

STYRELSEN HSOK

