TÄFTEÅ IK
Täftebölevägen 50
907 88 TÄFTEÅ

MEDLEMSAVGIFT 2016

Information om medlems- och deltagaravgifter.
Eftersom många betalar via Internet och det är problem att få med all information där,
vill vi att Ni kompletterar enligt följande.
Skicka e-post till tafteaik@taftea.com med uppgifter på vilka personer inbetalningen
avser. Gärna hela familjen. Detta är viktigt så att vi har koll på hur många som är
aktiva inom klubben. Ni som har fått en faktura som är rätt i sin helhet behöver EJ göra
detta.

Följande information vill vi att Ni lämnar.
Namn:
Ex.
Adress:
Tel:
E-post:
Personnr. ALLA siffrorna, ( på aktiva )

Kalle Karlsson
Täftebölev. 50, 907 88 Täfteå
090 – 512 46
kalle@taftea.se
950606-1234

Observera att alla som är med i Täfteå IK ska betala medlemsavgift och att alla fr.o.m
det år man fyller 7 år och som är med i Täfteå IK:s aktiviteter som träning, tävling,
matcher osv ska dessutom betala deltagaravgift.
Kom ihåg att man måste även vara medlem för att föreningens försäkringar ska gälla
vid ev. olycksfall.
Deltagaravgiften är subventionerad så att varje familj bara behöver betala en avgift på
600kr oavsett hur många barn som ingår i familjen.
Detta innebär att ett medlemskap och deltagaravgift i Täfteå IK i år
endast kostar 1000 kr / familj.

Avgiften betalas till Bankgiro 648-4760
Detta är en liten höjning mot föregående år, men som jämförelse med andra klubbar i
närområdet så är det fortfarande en låg avgift.

Täfteå IK:s styrelse tackar alla.

Ett medlemskap i Täfteå IK innebär en del förmåner.
Under hemsidan ” Medlemsinfo ”, kommer det fortlöpande att publiceras vilka
förmåner man erhåller som medlem i Täfteå IK
Det är bl.a rabatter på olika sportbutiker i Umeå.

Ni som spelar på Svenska Spel eller prenumererar på Bingolotter kom ihåg att ange
Täfteå IK som er förening så erhåller klubben ett bidrag.

