IK Gandviks avgifter 2012
Årsmötet beslutar om medlemsavgifter (sätts in på bankgiro 502-8956). Styrelsen beslutar om resersättningar
(fås mot reseräkning), samt fördelning av startavgifter och av elit-/lägerkostnader mellan klubben och tävlande.
Medlemsavgifter
 Hedersmedlem:
 Ol-medlem 21-:
 Ol-medlem -20:
 Ol-familj:
 Motions- och Stödmedlem:
 Extra medlemsavgift för tävlande i skidor:

0.300.150.650.150.150.-

Reseersättningar (inom Västergötland)
Skattefria schablonen för bilersättning är fn. 18:50 kr som Gandvik avrundar till 18.00.- kr.
 För ungdomar (-20 år): 0,25 x 18 = 4,50 kr/mil.
 Till stafetter o liknande: 18.- kr/mil.
 Styrelsen fattar i förväg beslut avseende resekostnader för de som bor på annan ort.
 Rekommendation för ersättning vuxna emellan: Dela 18 kr på antalet resenärer.
Startavgifter och Elit/lägerkostnader
 HD21 o äldre: Klubben betalar 50% av normal startavgift t.o.m. elitavgift. Vid ”Sommartävlingar”, dvs
fr.o.m. midsommar t.o.m. O-Ringen betalar den tävlande hela startavgiften.
 HD20 o yngre: Klubben betalar startavgiften. Vid ”Sommartävlingar”, dvs fr.o.m. midsommar t.o.m. ORingen betalar den tävlande det som överstiger ”normal startavgift” för klassen.
 Undantag: Den tävlande betalar extrakostnad för efteranmälan, startavgift vid ”ej start”, startavgift i utlandet
och startavgift i andra grenar än orientering.
 Stafetter: Klubben betalar startavgiften.
Tiomila: Klubben betalar ”enkel logi”, resa - och proviant. Övrigt beslutas av styrelsen.
25-Manna: Klubben betalar en andel av ”enkel logi”, resa - och proviant. För vuxen tävlande är andelen är
50% och för ungdom 75%. Övrigt beslutas av styrelsen.
 Klubben och ungdom t.o.m. HD20 fördelar rese-, logi-, lägeravgifter etc. i samband med O-Camp, USM,
SM, GM, J-Cup etc.upp till 10.000.- kronor 50/50. Avgifter därutöver står den tävlande för. Klubbens
maximala insats är alltså 5.000.- kr per ungdom.
 Avgifter för, av klubben utsedda, ungdomsledare på läger etc betalas av klubben.

IK Gandviks åtaganden 2012
Det är mycket som kostar i vår verksamhet. En liten del av täcks av medlemsavgifter och de egenavgifter de
äldre tävlande betalar. Återstoden finansieras genom några uppdrag vi har tagit på oss och genom att vi själva
arrangerar tävlingar.
Funktionär vid tävlingar
År 2012 arrangerar Gandvik 3 tävlingar. För att inte överbelasta några få personer ser vi fram mot att alla
medlemmar hjälper till där de kan!
 Häxjakten 5/4. Tävlingsledare Ulf Nyström (LVSK) o Erik Hellsvik.
 Kort-Fredan 6/4. Tävlingsledare: Ulf Nyström (LVSK) o Erik Hellsvik
 Sommarlandssprinten 3/6. Tävlingsledare Marcus Furusköld.

Petersburg
Vi har vår klubblokal i kommunens anläggning mot att vi sköter renhållningen - ett bra avtal förutsatt att många
hjälper till. OL-medlemmar i åldern 15-70 har veckoansvar enligt ett rullande schema. Det är önskvärt att fler
finns med på listan. Under sommaren kan ungdomar få ansvar för en period och får då själv behålla badavgiften.
Inventering och varuuppackning på ICA Munken
Vid några tillfällen under året har vi förmånen att få hjälpa ICA Munken, ibland med uppackning av varor ibland
med inventering. Vid dessa tillfällen är en grupp Gandvikare på plats och jobbar några timmar. OL-medlemmar i
åldern 15-70 samt föräldrar till yngre medlemmar bör hjälpa till. Det är även önskvärt med övriga.

Snökäppssågning
Vid några tillfällen under sommaren/hösten har vi förmånen att få hjälpa Vägverket med att sortera och kapa
snökäppar. Vid dessa tillfällen är en grupp Gandvikare på plats i Falköping och jobbar några timmar. Arbetet är
fysiskt, både lite lättare (sortera) och lite tyngre (såga). OL-medlemmar i åldern 13-60 bör hjälpa till.

