Medlemskontingent 2019
Det er tid for å fornye ditt medlemskap eventuelt bli nytt medlem i IL Kolbukameratene.
Ved å være medlem, bidrar du til at vi kan tilrettelegge for aktiviteter som passer alle i bygda vår. Hovedfokus er i første
rekke fysisk aktivitet til barn og ungdom, men vi gir også mulighet for den som er voksen slik som voksentrim på tirsdag
formiddag og torsdag ettermiddag og ikke minst alle våre flotte skiløyper. Vi håper du/dere vil støtte idrettslaget ved å
være medlem og ønsker samtidig hjertelig velkommen til å benytte våre tilbud. For å holde deg oppdatert om våre
aktiviteter, anbefaler vi et besøk på vår hjemmeside: www.kolbukameratene.no
Husk ved innbetaling av kontingent, å oppgi type medlemskap og navn og fødselsdato på de betalingen gjelder for.
Fra 2017 er det krav fra Norges Idrettsforbund med elektronisk medlemsregister, og vi har tatt i bruk KlubbAdmin. Dette
systemet baseres på at medlemmene selv skal håndtere sitt medlemskap, noe som gjøres på https://minidrett.nif.no/.
Les mer om ordningen bak på denne giroen og på klubbens hjemmeside.
Hver oppmerksom på at ingen er forsikret gjennom klubbens forsikringsordninger før kontingenten er betalt.
Betalingsfrist er 1. april 2019, og innbetales til konto 2050 16 27535
Satser for medlemskontingent 2019 er gjengitt på baksiden av dette brevet. Betalt giro gjelder som gyldig medlemskort.
I tillegg til medlemskontingent, kan det også kreves aktivitetsavgift for aktivitetene medlemmene deltar i.
Velkommen som medlem til et nytt og forhåpentligvis spennende idretts år i IL Kolbukameratene!
Vennlig hilsen styret i IL Kolbukameratene
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MEDLEMSKONTINGENT FOR IL KOLBUKAMERATENE
Medlemskontingent for idrettslaget vedtas for hvert år på årsmøte iht. idrettslagets vedtekter.
Nedenfor er gjeldende kontingent vedtatt på årsmøtet.
Type

Støttemedlemskap

Kontingent
2019

Merknader

Min. 100,- kroner for Denne satsen er først og fremst aktuell for de som
enkelt personer og
ikke er aktive i idrettslaget, men som ønsker å støtte
familie
klubben allikevel.

Aktive 15 år og yngre

300,- kroner

Denne satsen gjelder for aktive under 16 år. Aktive
under 16 år kan også gå inn under
familiemedlemskap.

Aktive 16 år og eldre

400,- kroner

Denne satsen gjelder for aktive 16 år og eldre. Med
aktive forstås alle som deltar i en eller flere av
klubbens aktiviteter, samt alle som innehar tillitsverv
og treneroppgaver. Aktive 16 og eldre, samt personer
som innehar tillitsverv og treneroppgaver, kan også gå
inn under familiemedlemskap.

Familiekontingent

500,- kroner pr.
familie.

Familiekontingent er ment for å fange opp alle
medlemmene i en husstand.
I familiemedlemskapet inkluderer også alle aktive,
samt tillitsvalgte og trenere i husstanden.

Viktig informasjon vedrørende nytt elektronisk medlemsregister
Det er et krav fra Norges Idrettsforbund med elektronisk medlemsregister. Il Kolbukameratene har nå tatt
dette i bruk, det elektroniske medlemsregisteret vi bruker heter KlubbAdmin. Dette betyr at det blir en
endring på hvordan medlemsregistreringen gjøres. Her er en beskrivelse av hva dette innebærer for deg
som medlem/foresatt i idrettslaget.
Den største forskjellen er at medlemmene selv skal håndtere sitt medlemsskap
Dette gjøres i systemet Min Idrett https://minidrett.nif.no/. Her vil du finne all informasjon som er registrert
om deg i forbindelse med idrett, og du skal altså ajourføre opplysninger om deg og evt. dine
familiemedlemmer selv. Dersom man ikke har vært innlogget på Min Idrett tidligere, må man først
registrere ny bruker (dette gjelder også selv om idrettslaget har registrert seg i sitt elektroniske
medlemsregister KlubbAdmin).
Medlemskontingent og aktivitetsavgifter
I 2019 går IL Kolbukameratene over til fullelektronisk fakturering av medlemskontingent og
aktivitetsavgifter. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å registrere seg og oppdatere sine opplysninger
i Min Idrett allerede nå! Du vil da ikke lenger få tilsendt papirfaktura, kun et varsel på e-post med pdfvedlegg eller som SMS (eller begge deler) når medlemskontingent eller aktivitetsavgift er fakturert av
idrettslaget. Kontingenten/avgiften vil også ligge til betaling i Min Idrett. Betaling gjøres enten ved vanlig
netthandel i Min Idrett eller ved å betale tilsendt pdf-faktura i nettbank.
Støttemedlemmer
Det er ikke noe krav at støttemedlemmer registrerer seg i Min Idrett, men vi oppfordrer likevel til at de
som har mulighet gjør det. Støttemedlemskap kan for øvrig betales direkte til idrettslagets
kontonr. 2050.16.27535. Oppgi navn og fødselsdato for de personer støttemedlemskapet skal gjelde for.

