
 

 

Hej! 
Limmareds IF är en ideell förening vilket innebär att vi alla måste hjälpas åt att driva föreningen. 

Vi har ett system där spelaravgiften varierar beroende på hur gammal man är. Denna avgift kan man 
(eller vårdnadshavare) arbeta av genom att delta på röjardag, glasskrossning, inventering på ICA eller 
genom att ställa upp som domare på våra ungdomsmatcher. 

Utöver spelaravgiften förväntar vi oss att föräldrar till våra aktiva barn och ungdomar hjälper till med 
att bemanna kiosken en till två gånger per år samt hjälper till att hålla vår idrottsplats ren och snygg. 

Tyvärr har vi de senaste åren haft svårt att få hjälp av medlemmarna när det kommer till praktiska 
saker, därför är vi i år tvungna att höja medlemsavgiften till 400 kr för aktiv medlem och 150 kr för 
stödjande medlem. 

Medlemsavgiften för 2020 är: 

- aktiv medlem 400 kr 
- stödjande medlem 150 kr 

Medlemsavgift ska vara inbetald senast den 30 april, annars får man inte delta i matcher, detta på 
grund av att vår försäkring inte gäller innan avgiften är betald. 

Spelaravgiften för 2020 är:  

- 1 600 kr för seniorspelare 
- 800 kr för ungdomsspelare (9–16 år)                               
- 400 kr för barn (4–8 år)  

Är det flera aktiva barn i en familj behöver man bara betala för det äldsta barnet. 

Spelaravgiften kan betalas av eller minskas på följande sätt:  

- Glaskrossning (400 kr)  
- Röjardag (400 kr) 
- Inventering på ICA (400 kr)  
- Domare 9 manna-match (400 kr)  
- Domare 7 manna-match (3 matcher 400 kr) 

De spelaravgifter som inte är avarbetade faktureras i slutet av året. Vet man med sig att man inte 
kommer att arbeta av något är vi tacksamma om man betalar in spelaravgiften tillsammans med 
medlemsavgiften. 

Har du frågor om ovanstående, kontakta ledaren för ditt barns lag. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen i Limmareds IF 


