Betalningsinformation och val av betalningsintervall
för avgifter inom GBGRD 2016/2017

Betalningar av medlems- och skejtaravgifter görs via fakturor som skickas till din mailadress som
du anger när du blir medlem i GBGRD.
Vi har tre olika betalningsintervaller som skejtare kan välja mellan. Terminsvis, kvartals eller
månadsvis. Detaljer för varje val finns beskrivna på sidorna 2-3 i detta dokument.
Sätt ett kryss i den ruta som motsvarar ditt val. Posta sedan detta dokument till kassören
tillsammans med din medlemsansökan. (Adress finns längst ned i detta dokument). Om du senare
vill ändra betalningsintervall gör du detta genom att maila till vår ekonomiska revisor Beata
Tråcklare; beata@avastar.se
OBS: Medlemmar under 26 år behöver inte betala medlemsavgift för sin första termin.

□ Betala halvårsvis (totalt 2 betalningar/år)
□ Betala kvartalsvis (totalt 4 betalningar/år)
□ Betala månadsvis (totalt 12 betalningar/år)
□ Betala terminsvis OFFICIAL (totalt 2 betalningar/år á 250 kr)
□ Betala terminsvis INAKTIV SKEJTARE (totalt 2 betalningar/år á 250 kr)
Med underskrift intygar jag att jag tagit del av föreningens stadgar och regler, och
godkänner att uppgifterna samlas i ett register för föreningens interna administration. Jag
godkänner också att mina personuppgifter får användas av föreningen i kommunikation med
Skridskoförbundet, samt Göteborgs Stad.
Signatur:

Namnförtydligande:

_____________________________________________

____________________________________________________

Gothenburg Roller Derby
Rebecca Sutton
c/o Andic
Väderlekstorget 4
418 32 Göteborg

kassor@gbgrollerderby.se

1 Betala terminsvis (Skejtare)
VT (del1)
Medlemsavgift: 250 kr
Åkaravgift: 150kr x 7 (jan-jul)
Totalt: 1300 kr (Faktura skickas i december)
HT (del2)
Medlemsavgift: 250 kr
Åkaravgift: 150kr x 5 (aug-dec)
Totalt: 1000 kr (Faktura skickas i juli)

Betala terminsvis (Official och inaktiv skejtare)
VT (del1)
Medlemsavgift: 250 kr
Totalt: 250 kr (Faktura skickas i december)
HT (del2)
Medlemsavgift: 250 kr
Totalt: 250 kr (Faktura skickas i juli)

2 Betala kvartalsvis (Skejtare)
VT1 (del1)
Medlemsavgift: 250 kr
Åkaravgift: 150kr x 3 (jan-mar)
Totalt: 700 kr (Faktura skickas i december)
VT2 (del2)
Åkaravgift: 150kr x 4 (apr-jul)
Totalt: 600 kr (Faktura skickas i mars)
HT1 (del3)
Medlemsavgift: 250 kr
Åkaravgift: 150kr x 2 (aug-sep)
Totalt: 550 kr (Faktura skickas i juli)
HT2 (del4)
Åkaravgift: 150kr x 3 (okt-dec)
Totalt: 450 kr (Faktura skickas i september)

Gothenburg Roller Derby
Rebecca Sutton
c/o Andic
Väderlekstorget 4
418 32 Göteborg

kassor@gbgrollerderby.se

3 Betala månadsvis
Fakturor skickas en gång i månaden

VT
Inbet 1: medlemsavgift VT + åkaravgift januari = 400 kr
Inbet 2: åkaravgift februari = 150 kr
Inbet 3: åkaravgift mars = 150 kr
Inbet 4: åkaravgift april = 150 kr
Inbet 5: åkaravgift maj = 150 kr
Inbet 6: åkaravgift juni = 150 kr
Inbet 7: åkaravgift juli = 150 kr

HT
Inbet 8: medlemsavgift HT + åkaravgift augusti = 400 kr
Inbet 9: åkaravgift sep = 150 kr
Inbet 10: åkaravgift oktober = 150 kr
Inbet 11: åkaravgift november = 150 kr
Inbet 12: åkaravgift december = 150 kr

Vad som gäller om du inte betalar dina avgifter:
Du kommer att få påminnelser på obetalda fakturor. Se till att betala dina fakturor i tid för att
underlätta vårt arbete!
Enligt våra stadgar är varje skejtare skyldig att betala skejtaravgift för hela den påbörjade terminen,
även om en hoppar av mitt i en termin. Vill en ändra medlemsskapsform (tex från skejare till inaktiv
skejtare) ska det göras via mail till kassören innan ny termin börjar.
Styrelsen kan utfärda träningsförbud för medlemmar som inte betalat skejtaravgift i tid.
Enligt våra stadgar anses medlem som inte betalat in medlemsavgiften efter påminnelse ha begärt
sitt utträde ur föreningen. En är dock skyldig att betala skejtaravgift för hela den påbörjade
terminen, som beskrivet ovan.
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