RETNINGSLINJER FOR TRENINGSAVGIFT
Årsmøtet i februar 2015 vedtok å innføre begrepene «Treningsavgift» og «Medlemsavgift». Disse
erstatter henholdsvis «aktivitetskontingent» og «medlemskontingent». For en dugnadsdrevet klubb
som Astor FK utgjør treningsavgiften vår største inntekt. Pga. etterslep og uteblitt innbetaling av
nødvendige avgifter til klubben, innførte Astor FK følgende retningslinjer fra og med mars 2015.
1.
Treningsavgiften forfaller i en termin. Denne forfaller tidlig om våren for alle klubbens medlemmer.
Det er årsmøtet i februar som fastsetter treningsavgiften. Det er en målsetning for Astor FK at
treningsavgiften relativt sett skal være lav.
2.
Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full treningsavgift. Innmeldte spillere etter 1.
oktober betaler ingen treningsavgift i innmeldingsåret. Spillere som slutter får ikke refundert
treningsavgift.
3.
Astor FK opererer med søskenmoderasjon. Med dette menes at treningsavgiften reduseres med 30%
for familier som har aktive søsken i klubben. Reduksjonen gjelder utelukkende de aktive søskens
kontingenter, og ikke eksempelvis foreldre som spiller senior/oldboys. Den hver enkelte må selv
trekke ifra 30% av treningsavgift per tilsendte faktura. Medlemsavgiften betales i sin helhet.
4.
Spillere som ikke har betalt treningsavgift for inneværende sesong innen betalingsfrist eller skylder
avgift fra tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før
denne er betalt eller fritak er innvilget. Daglig leder skal jevnlig informere lagleder om hvilke spillere
som ikke har betalt og således ikke kan delta i kamp eller trening.
5.
Spillere som ikke har betalt treningsavgift vil ikke være forsikret ved skade og kan derfor ikke trene
eller spille kamper på en forskriftsmessig måte.
6.
Medlemsavgift pålydende 250,- faktureres samtidig med treningsavgiften.
7.
Det kan i særskilte tilfeller med begrenset betalingsevne/sosiale forhold gis helt eller delvis
avkortning på treningsavgiften. En forutsetning er at medlemsavgift er betalt, og at skriftlig søknad
sendes daglig leder for konfidensiell behandling.

For eventuelle spørsmål rundt klubbens praksis med treningsavgift, kontakt daglig leder.

