
Föreningsavgift för säsongen 2021/2022  
(Oförändrade avgifter som subvention för Covid) 

 

Till samtliga avgifter kommer en ny administrationsavgift med info om den finns nedan. 

Föreningsavgiftens period är 1/5-30/4. Notera att föreningens försäkringar inte gäller om 

föreningsavgiften inte är betald innevarande period. 

Klädavgift: Ger spelaren 1st Å/K IBS Träningsställ (Träningströja, Byxa & Strumpor) som spelaren får behålla. 

Det ger även 1st Å/K IBS Matchtröja till låns som spelaren ansvarar för och som ska lämnas tillbaka efter 

säsongens slut. Byxa och strumpor skall användas vid matcher men får även användas på träning. 

Vid förlust eller ovanligt hårt slitage av Matchtröja så avgår en avgift på 500kr för ersättning av 

matchtröjan. 

Övrigt: 

·   Medlemsavgift erläggs efter födelseår(Ungdomsspelare som spelar matcher skall alltid betala klädavgift). 

·   4st Idrottsrabatthäfte & 1st Julkalender ingår och delas ut av respektive ledare första veckan i oktober. 

·    För nya medlemmar som önskar gå in i föreningen under säsongen gäller reducerad föreningsavgift efter 

31/12, halv spel & träningsavgift två idrottsrabatthäften, dock gäller full medlems och klädavgift hela säsongen. 

·    Maximalt tre träningstillfällen får genomföras utan betald föreningsavgift, därefter ska den betalas in om man 

ska fortsätta träna och spela matcher med föreningen. 

Inga matcher får spelas utan att föreningsavgift erlagts.   

*¹ För Motionär så ingår försäkring vid träningar men inget inträde.  

OBS!    Erlagd föreningsavgift återbetalas ej.  

Inbetalning av föreningsavgiften görs via Medlemsappen SportAdmin.  

  

Kategori 
 Summa 

Föreningsavgift 

Summa (efter 

31/12) 

Föreningsavgift  

     

      

Seniorer (födda 2004 

och tidigare) 
 2 459 kr 1 224 kr   

 

  

        
 

  

Ungdomar födda 05-08 
 

2 409 kr 1 424 kr 
     

Ungdomar födda 09-11 
 

2 129 kr 1 284 kr 
     

Ungdomar födda 12 >   1 829 kr 1 134 kr      

Innebandyskolan  1 069 kr 524 kr      

           

Motionär*¹  539 kr 204 kr      

         
         



Varför 9-59kr i administrationsavgift?  
Jo, nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder – allt för att vi som förening ska kunna digitalisera och 
förenkla vår administration.  
För samtliga betalningar tillkommer en administrationsavgift mellan 9 - 59 kr.  
Betalning:  Admin avgift: 

1-100kr  9kr 

101-200kr  19kr 

201-400kr 29kr 

401-700kr  39kr 

701-1500kr 49kr 

1501kr - 59kr 

Vad innebär det för föreningen?  
Processen blir mer eller mindre helt automatiserad, och vi kan erbjuda fler betalsätt än tidigare. Vi frigör många 
timmar från vår kassör som tidigare gått åt att manuellt registrera och bocka av fakturor. Den delen sköter nu vår 
betalpartner Billmate åt oss.  
Det gör att vi istället kan lägga vår tid på det vi verkligen vill -att utveckla föreningen.  
Den administrativa avgiften köper helt enkelt oss mer tid.  

De betalningsmöjligheter vi erbjuder är:  
• Kortbetalning  
• Fakturabetalning*  
• Delbetalning*  
*) Tänk på att faktura eller delbetalning innebär att det kommer att tas en lätt kreditupplysning. Detta är 
en standardkontroll och ingenting som påverkar ditt UC.  

Vad innebär det för mig som medlem?  
För dig som medlem innebär det en smidigare upplevelse vid anmälan och betalning, och fler 
betalningsmetoder. Du får tillgång till MedlemsAppen där du har ditt, eller ditt barns, lags aktiviteter, kalender, 
kallelser, utskick mm. Du kan anmäla om du behöver skjuts eller har plats i din bil genom funktionen 
Samåkning. Du kan i förväg meddela om du eller ditt barn är kommer på träningen genom funktionen 
Förhandsrapportera. Du får ditt medlemskort digitalt i appen och ser även dina betalningar, erbjudanden 
från föreningen, samt mycket, mycket mer.  

Adminavgiften är det som gör ovanstående möjligt och pengarna går därmed indirekt tillbaka in i 
Å/K IBS och vår verksamhet.  

Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp” från AppStore eller Google Play, om du inte redan gjort det! 
 

 


