
  

PM för medlemmar i OK Denseln  (reviderad 2021-03-22) 
   

1. Medlemsavgifter   

1.1 Enskild 500 kr    Familj 1000 kr   Pensionär 300 kr  Volontärsmedlem 0 kr.   

1.2 En volontärsmedlem förbinder sig att hjälpa till vid minst ett av klubbens arrangemang, t.ex. 

ORingen 2019. En volontärsmedlem tar inte del av klubbens förmåner och har inte rätt att rösta på 

årsmötet.   

1.3 Avgiften erläggs före februari månads utgång.   

1.4 Avgift erlagd av ny medlem efter 30 november, gäller även nästa år   

2. Anmälningsavgifter    

2.1 Anmälan till OL-tävlingar görs via Eventor. För personligt lösenord kontakta någon av 

klubbens administratörer för klubben on-line.   

2.2 Vid OL- tävlingar (gäller även öppen bana) betalar vuxen 50 % av tävlingsavgiften medan 

klubben betalar resterande del. Ungdomar, t o m 16 år betalar ingen tävlingsavgift utan 

klubben står för hela tävlingsavgiften.   

2.3 Vid utebliven start återbetalar deltagaren avgiften till klubben. Vid efteranmälan (dubbel 

avgift) betalar deltagaren all kostnad utöver vanliga avgiften.    

 

2.4 Vid ”semestertävlingar” (flerdagarstävlingar i Sverige mellan midsommar till 1 augusti samt 

utlandstävlingar) betalar den startande själv hela avgiften. 

 

2.5 Rankingavgift i OL betalas av klubben. 

 

2.6 Anmälningsavgift för deltagande i MTB-O, Skid-O, Precisions-O betalar klubben del av 

tävlingsavgift motsvarande 50% av ordinarie avgift för OL. Ungdomar, t o m 16 år betalar 

ingen anmälningsavgift utan klubben står för hela tävlingsavgiften. 

2.7 Anmälningsavgift för deltagande i friidrottstävlingar (inkl. stads-, terränglopp och andra 

löplopp) samt skidtävlingar betalas av deltagaren själv.    

3. Reseersättning   

3.1 Vid resor till stafetter, årligen utvalda av styrelsen, är resan kostnadsfri för ungdoms- och 

seniorelitlag (ej motionärer som deltar i seniorklass eller elit som deltar i gubb/gum/öppen-

klass). För att ersättning ska utgå ska samordning av resan ske. Bilersättning utgår (för 

ungdom/elit och nödvändig chaufför) motsvarande den skattefria ersättningen (idag 18,50 

kr/mil) vid fullsatt bil eller efter bästa samordning. Bilersättning utgår normalt inte när buss 

kör till tävlingen.   

3.2 Ingen bilersättning utgår vid tävlingar inom distriktet. Styrelsen rekommenderar att 

resenärerna i bilen delar på kostnaden motsvarande som den skattefria ersättningen (idag 

18,50 kr/mil). Regleras själv mellan de samåkande. Tar man med en ungdom (icke sitt eget 

barn) till en tävling utgår bilersättning om 4,50 kr/mil och ungdom.  



  

3.3 Vid resor till tävlingar utom distriktet beslutar styrelsen om eventuell ersättning. För att 

ersättning ska utgå ska samordning av resan ske.    

3.4 Bilersättning utgår till kurser, möten uppdrag och dylikt till vilken medlem utsetts eller kallats 

för att representera OK Denseln motsvarande den skattefria ersättningen (idag 18,50 kr/mil).   

4. Kurser, läger   

4.1 Kursanmälan ska ske genom styrelsen för att klubben ska betala avgift och ersättning. 

Utbildning ska avse kurs som kommer klubbarbetet tillgodo.   

4.2 Lägerkostnadsfördelning mellan klubben och deltagaren beslutas av styrelsen från fall till fall.   

4.3 Till ungdomsläger betalar klubben:   

a) Uttagning av ÖOF - hela kostnaden;  

b) Övriga läger arrangerade av ÖOF inom Östergötland - halva kostnaden;  

c) Kontakta styrelsen för ungdomsläger utöver a) och b);  

5. SM, Silva League och landslagsrepresentation   

Klubben betalar av styrelsen godkänd del av anmälningsavgift, logikostnad, och resekostnad. 

Dessa kostnader stäms fördelaktigt av med styrelsen före anmälan/deltagande. Grundläggande för 

att erhålla ersättning är att deltagaren är relevant ur elitprestationssynpunkt. Deltagarna betalar 

själva minimummatkostnaden (självkostnadsprincipen för närvarande ca 100 kr/dag).   

6. Träningsverksamhet   

6.1 Medlem betalar ingen avgift vid egen tränings OL   

 

6.2 Medlem har fri dusch och bastu vid klubbstugan   

7. Köp av utrustning   

Klubben har egen försäljning till medlemmar av tävlings-, träningskläder mm. Priset är 

subventionerat.    

8. Motionsspår    

8.1 Klubben sköter under Norrköpings kommuns ansvar det motions- och skidspår som utgår från 

Mårängen, d v s elljusspår 3,5 km.    

8.2 Medlem ska medverka till att spår och märkning är i bra skick.   

9. Försäkringar   

9.1 RF:s samlingsförsäkring (gäller alla föreningar) omfattar lös egendom, ansvar, 

förmögenhetsbrott och resor. Dessutom ingår för förtroendevalda, ledare, funktionärer, 

tränare, volontärmedlemmar och dylikt en olycksfallsförsäkring som gäller under utförande av 

uppdrag för klubben samt under resa till och från uppdraget.   



  

9.2 Olycksfallsförsäkringar OL, MTB-O, Precisions-O, och Skid-O: Klubben betalar försäkring 

som gäller till, under och från tävling och träning.   

10. Klubbinformation   

10.1 Det är medlems skyldighet att informera sig om klubbens verksamhet   

10.2 Medlemsbladet går ut till alla medlemmar och ger information om möten, aktiviteter, senaste 

anmälningsdag mm för kommande månad.   

10.3 Information om klubbens verksamhet finns på klubbens hemsida och/eller facebooksida. 

Dessa uppdateras kontinuerligt med senaste nytt.   

10.4 På årsmötet och höstmötet ges värdefull och intressant information om klubbverksamheten 

11. Klubblokaler   

11.1 Klubbstugan är i första hand till för medlemmarna. Den kan dock hyras ut. Det åligger 

medlem att hjälpa till i tränings- och städgrupper.   

11.2 Kommittéer etc som använder stugan ser till att stugan är städad och låst och kontrollerar att 

värme och fläktsystem är återställt.   

12.  Kreditavgifter för medlemmar   

Inbetalningar ska ske enligt angivelse i avin eller enligt information angiven för aktiviteten på 

hemsida/facebook/e-post/etc. Behöver vi påminna tar vi ut 50 kr i ”trasselavgift”.   

 


