Boo KFUM - huvudstyrelse

Att bli medlem i Boo KFUM
MEDLEMSKATEGORIER OCH AVGIFTER
Det finns två medlemskategorier
Den aktiva kategorin består av
- de som är aktiva inom Boo KFUMs verksamhet
- vårdnadshavare till aktiva
- förtroendevalda inom Boo KFUM
- andra ledare och tränare som utsetts av styrelsen eller sektionsstyrelse
- anställda inom Boo KFUM föreningen och stiftelsen
- hedersmedlemmar eller andra som styrelsen särskilt beslutat om.
Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.
För de andra är medlemsavgiften per verksamhetsår (beslutas vid varje årsmöte)
– enskild medlem 100 kronor
– familjemedlemskap 200 kronor
Den stödjande kategorin består av
- personer som vill stödja Boo KFUMs verksamhet.
För dessa är medlemsavgiften per individ och verksamhetsår (beslutas vid varje årsmöte)
- 1 000 kronor.
MEDLEMSRUTINER
1
Man anmäler sig via ett formulär som finns på Boo KFUMs hemsida. Där fyller man i
begärda uppgifter och sänder. Uppgifterna går direkt in i vårt administrativa system och dess databas.
2
post).

När ansökan om medlemskap är behandlad sänds en faktura från systemet via e-post (eller

3
Fakturan betalas och Boo KFUM kan se när betalningen kom i till vårt bankgiro. När vi kan se
inbetalningen är medlemskapet är beviljat.
ANLEDNING
Anledning till rutinen är
- en ingång till medlemskap
- effektivare fakturahantering
- bättre kontroll över betalningar
- ingen kontanthantering.
Enligt våra stadgar ska Boo KFUM bedriva ”idrottslig verksamhet” med särskild målsättning "Idrott för
Alla"
Detta har gjort att vi prioriterat att knyta medlemskapet till kategorin AKTIVA.
Om man vill vara med som STÖDMEDLEM dvs. inte vara med i verksamheten får man använda sig av det
allmänna formuläret om finns på hemsidan under Kontakt.
När man sänder det ifyllda formuläret hamnar det hos vårt kansli som i särskild ordning matar in uppgifterna
i vår databas. Sedan följer steg 2 och 3 som beskrivits ovan.
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