Medlemsavgift- og gruppeavgift 2017
For orienteringsgruppa i Ganddal idrettslag

Ganddal IL har en to-delt medlemsavgift. Grunnsats på kr 100 og en gruppeavgift
per undergruppe du er medlem i. Undergruppene skal i 2017 kreve inn både
grunnsatsen og gruppeavgiften
Gruppeavgiften for undergruppene er fastsatt i årsmøtet til den enkelte gruppe.
For medlemmer i orienteringsgruppa ble følgende satser for grunnsats og
gruppeavgift vedtatt på årsmøtet - 25 jan2017:










Grunnsats – alle
Voksne - Aktive f.o.m. 17 år
Voksne – litt aktiv – f. o.m 17 år
Yngre 12 år- 16 år
Barn t.o.m. 11 år
Student/skole-elev/militær verneplikt
Honnør (67+)
Støttemedlem
Familie (inkl. barn tom 16 år)

kr 100
kr 900
kr 400
kr 500
kr 400
kr 500
kr 500
kr 200
kr 1800

Alder regnes innen kalenderår

Spesifisering/endring/nytt for 2017:
 Voksne – aktiv – f. o m 17 år: for de som deltar på trening, og/eller springer
flere nærløp, og/eller kretsløp, og andre typer løp.
 Voksne – litt aktiv – f. o. m 17 år: For de som kun deltar på et par
nærløp/klubbløp i året.
 Støttemedlem: de som ønsker å støtte klubben, men IKKE delta i løp eller
trening.

Eks 1:

en gutt på 16 år skal da betale kr 100 + kr 500 = totalt kr 600,-

Eks 2:

familie på 4 (2 voksne og 2 barn - 7 og 16 år) skal da betale; kr 100 x 4
pluss kr 1800 = totalt kr 2200,-

Eks 3:

voksen mann/dame aktiv skal da betale kr 100 + kr 900 = totalt kr 1000,-

Både grunnsats og gruppeavgiften for o-gruppa bes innbetalt til vår konto:
3260.29.78787 innen 15 mai 2017

Merk innbetalingen med type medlemskap og navn(ene) betalingen gjelder for.
Oppgi også fødselsdato.
Er du usikker på hva du skal betale – ta kontakt med kasserer
Hilsen Ganddal IL o-gruppe
v/Ann-Cathrin Urdal
Kasserer – mobil: 45872334
kasserer@gandor.org

