Vuxna
Betalningssätt
Swish

123 616 1673

Bankgiro

5718-9367

Medlemsavgift
18 år (Vuxen)

200 kr

Arbetslös

200 kr

Pensionär

200 kr

Sjukskriven

200 kr

Student

200 kr

Träningsavgift 1 månad 3 månader 6 månader

12 månader

18 (Vuxen)

300 kr

800 kr

1300 kr

2200 kr

Arbetslös

250 kr

600 kr

1000 kr

1500 kr

Pensionär

250 kr

600 kr

1000 kr

1500 kr

Sjukskriven

250 kr

600 kr

1000 kr

1500 kr

Student

250 kr

600 kr

1000 kr

1500 kr

Nedan finner ni information som föreningen behöver få från er vid betalningen
1.Namn.
2.Födelseår alternativt personnummer.
3 Vilken eller vilka avgifter. Medlemsavgift(Medl) och träningsavgift(Trän).
4 Antal månader (Mån)
5) Vilken startmånad (Jan, Feb) betalningen gäller för.
6) Obs. Medlemsavgiften betalas en gång per år, gäller tills den 31 December 2019. Från 1 Januari
2020 betalar man en ny medlemsavgift.
Exempel 1 (Medlemsavgift och träningsavgift)
Agnes Nilsson.961009-0555.Medl & Trän. 3Mån. Feb.
Exempel 2 (Enbart medlemsavgift)
Agnes Nilsson.961009-0555.Medl.Jan.
Exempel 3 (Enbart träningsavgift)
Agnes Nilsson.961009-0555.Trän.3Mån.Feb.
Får du inte plats med all information i meddelandefältet på betalning
Skicka då resterande information till kassor@osdjkd.se Obs:Ta med alternativt mejla transaktionen
eller kvittot till ditt lags huvudtränare som bevis innan du börjar träningsperiod.

Friskvårdspengar
Har du friskvårdspengar från din arbetsgivare mm. I så fall kan du använda dem för din träning i
idrottsföreningen. . Ser du inte ditt företag som du jobbar på listan så kan be dem höra av sig till oss
på kassor@osdjkd.se
Kvitto eller faktura
Vill du ha en faktura eller kvitto, har andra frågor kontakta vår ekonomiansvarige på
kassor@osdjkd.se
Nedan finner ni information som föreningen behöver få från er vid betalningen
1.Namn: T.ex. Emil Andersson
2.Typ av avgift: ex. verksamhetsavgift, träningsavgift, om det är termin eller helår.
Får du inte plats med all information i meddelandefältet på betalning
Skicka då resterande information till kassor@osdjkd.se Obs:Ta med alternativt mejla transaktionen
eller kvittot till ditt lags huvudtränare som bevis innan du börjar träningsperiod.
Kvitto eller faktura
Vill du ha en faktura samt kvitto eller andra ekonomiska frågor kontakta vår ekonomiansvarige på
kassor@osdjkd.se

