
  

Medlemsavgift år 2017 för Kidsvolleyboll

Medlemsavgift per år

Medlem 0-20 år 150:-

Medlem 21- 64 år 200:-

Medlem 65- år 150:-

Familj 350:-

Familj ungdom eller pensionär 300:-

Det är nu dags att betala medlemsavgift för år 2017. Summan du skall betala framgår av tabellen ovan.

Var god betala så snart som möjligt, eftersom det krävs att medlemsavgiften är betald för att du skall (fortsätta) 
vara medlem. Är du inte medlem får du inte delta i klubbens aktiviteter, och omfattas inte heller av 
medlemsförsäkringen.

OBS. För ungdom som fyllt 12 men inte 18 år är avgivande/förnyelse av Frisksportlöfte ett villkor för 
medlemskap. Att betala medlemsavgift är i sådana fall liktydigt med att avge löftet.
Löftet Lyder: ”Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 
viktprocent) alkohol, eller använda tobak eller narkotika i någon form.”
För person som fyllt 18 år är avgivande av Medlemsförsäkran enligt Frisksportförbundets stadgar 
obligatoriskt. Detta anses också ha avgetts första gången medlemsavgiften erläggs.
Medlemsförsäkran lyder: ”Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och 
förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent(=1,8 viktprocent) alkohol 
eller använda tobak eller narkotika i någon form.”

Vid betalning, ange namnet på den medlem/de medlemmar som betalningen avser. Om du är ny medlem är
det viktigt att du meddelar oss ditt namn, adress, födelsedatum, tel nr och ev e-postadress. Formulär för att 
registrera ny medlem finns på: http://nykopingfrisksport.se/klubben/kontakt/medlemsansokan
På http://nykopingfrisksport.se/medlem/medlemmar_kids/  kan du kontrollera medlemsuppgifterna.

Meddela oss om någon av dessa uppgifter skall ändras, till exempel om du har ny e-postadress. Formulär för att 
ändra finns på  http://nykopingfrisksport.se/klubben/kontakt/adressandring
För frågor angående denna faktura ring 0155-584 73 eller e-posta medlem@nykopingfrisksport.se   

Frisksport är: Idrott och äventyr. 
Hälsa och glädje. Mångfald och 
gemenskap.

Se också Nyköpings
Frisksportsklubb:s hemsida:

www.nykopingfrisksport.se  
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