Medlemsavgifter &
Medlemsrapportering
för verksamhetsåret 2013
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2013. Avgiften är 71 kr per medlem & år (50 kr i
medlemskap och 21 kr för försäkringen).
För att få rösträtt på förbundsstämman och för att försäkringen ska gälla måste ni senast den
31 december i år, betala och redovisa medlemsantal enligt nedan.
Om avgiften inte är Förbundet tillhanda senast den 31 december 2012 tillkommer en
förseningsavgift på 250 kr.
Vänligen meddela kansliet om ni inte har någon verksamhet längre eller om ni vill begära
utträde ur förbundet.
Glöm inte att skriva klubbens namn och SFK-nummer när ni betalar annars vet vi inte vilken
klubb kommer pengarna ifrån!
Ni kan betala medlemsavgiften via förbundets Plusgiro eller Bankgiro.
Plusgirot: 54 09 55-2 Bankgirot: 442-4487

Nytt för i år:
Medlemsrapporteringen görs via klubbens IdrottOnline sida.(se bif. instruktioner)

Sammanställningen görs automatiskt via ert medlemsregister. Om siffran inte stämmer kan ni
manuellt ändra siffran.

Stockholm den 27 november 2012
Förbundskansliet
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Rapportera antal medlemmar via IdrottOnline
Er IdrottOnline sida hittar ni via www.idrottonline.se. Använd sökfunktionen.
Logga in på er IdrottOnline sidan. Klicka på Medlemsregistrering och sedan på
Skapa föreningsrapport.

Antal medlemmar som visas är lika med de antal personer som är registrerade som
medlemmar i medlemsregistret och markerade som aktiva i idrotten.
För att ändra antalen i medlems- och ledarstatistiken är det möjligt att skriva över de siffror
som redan står i tabellerna.
För att skicka rapporten klickar du på knappen Skicka till SF.
Rapporten kan även sparas utan att skickas och då klickar man på knappen Spara
föreningsrapport och kan därmed skickad in vid senare tillfälle.
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