
 
 

 

Född 2015 och senare 900 kr 

Född 2014 1200 kr 

Född 2013 1500 kr 

Född 2012 1700 kr 

Född 2011 2100 kr 

Född 2009 & 2010 2400 kr 

Född 2007 & 2008 2600 kr 

Född 2006 och tidigare 2700 kr 

Supportmedlem 150 kr 
 

Hur betalar jag? 

Kansliet skickar en faktura via www.svenskalag.se till den e-postadressen du angav vid 

registreringen. Du betalar sedan mot bankgiro, swish eller med kreditkort. Är du berättigad 

till rabatter - se rabatter nedan. Fakturaavgift tillkommer på 25 kr för för att täcka 

administrationsavgifter. 

 

Rabatter 

Familj – Äldst syskon betalar full avgift, yngre syskon betalar 50% av avgiften. 

Barn till ledare – Se dokument ”Ledare 2021” på www.smedbyais.se. 

Obs! Endast betalning via bankgiro är möjligt vid annat än full betalning. 

Delbetalning 

Vi ser helst att hela avgiften betalas men vill ni delbetala går det bra. Du måste då välja 

betalsätt bankgiro. Betala önskad del (vi ser helst att du först betalar minst 50% av avgiften 

vid delbetalning). Fortsätt sen betala in (ange samma ocr-nummer) tills fakturan är 

slutbetald. 

Sälj bingolotter för att finansiera avgiften eller del av avgiften 

Exempel: Säljer du en lott i veckan (44 veckor) dras 660 kr från avgiften. Säljer du två lotter 

så dras 1320 kr från avgiften osv. Lotten kostar 50 kr/st. 

Kontakta niclas.fredriksson@smedbyais.se vid önskemål om att sälja bingolotter. 

Svenskalag.se APP 

Ladda ner vår APP för att ta del av våra medlemsförmåner och se statusen på din betalning. 

 
Börjar ni spela i Smedby AIS under 2021 

1 jan – 14 maj 100% av avgiften  1 sep – 31 okt 33% av avgiften 

15 maj – 31 aug 50% av avgiften  1 nov - 31 dec Ingen avgift 

Föreningsavgifter 2021 

Betalas senast 20 februari 2021 

http://www.svenskalag.se/
http://www.smedbyais.se/
mailto:niclas.fredriksson@smedbyais.se


 
 

Detta ingår i föreningsavgiften 

• Idrottsförsäkring (Folksam) 

• Avgifter till förbundet 
o Anmälningsavgifter seriespel och DM 
o Övriga avgifter till fotbollsförbund 
o Domartillsättningsavgift 

• Träningstider/matchtider enligt riktlinjer  

• Skötsel av anläggning 

• Kansli/administration 

• SVFF:s tränarutbildningar samt övriga fortbildningar för ledare som rekommenderas 
av föreningen 

• Ledarkläder till nya ledare samt en ”ledar-material-peng” beräknat per aktiv i 
åldersgruppen 

• Träningsmaterial (bollar, västar, koner mm) 

• Matchtröja  

 

Lagkassa 

Varje åldersgrupp har en lagkassa. 10% av intäkten för föreningsavgifterna går till respektive 

lagkassa.  

Dessa 10% är tänkt att bl a finansiera: 

• Material som behövs utöver det gemensamma 

• Domararvodena (undantag de serier där 3 domare krävs) 

• Ev cupanmälningsavgifter 

• Sjukvårdsväska, sjukvårdsmaterial 

• Aktiviteter utöver träning 

• Ledarkläder utöver det som ledarna får av föreningen. 
 
 
 
Niclas Fredriksson, 0709-821709, niclas.fredriksson@smedbyais.se & Arkadi Malke (kassör) 

 

 

 


