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Rimbo IF Fotboll är i grunden en ideell verksamhet och är helt beroende av att många gör ideella insatser. Att samtliga 
spelare och medlemmar tar sitt eget ansvar samt betalar medlems- och spelaravgifterna. 
 
Liksom andra föreningar tar Rimbo IF ut medlemsavgift för att du ska kunna ta del av de resurser som finns. Att vara medlem 
innebär också att aktiva har ett visst försäkringsskydd. Spelaravgiften är en intäkt för fotbollsverksamheten och kommer att 
användas enbart för fotbollens verksamhet. 
 
  

 Våra aktiva medlemmars föreningsavgifter utgör föreningens största och viktigaste inkomstkälla. Det är därför extra 
viktigt att alla betalar och att föreningen kan ha kontroll på detta. 
 

 Spelaravgiften fastställs varje år och skickas ut i februari. 
 

 Spelaravgiften skall vara betalt innan seriestart.   
 

 Om spelaravgiften inte betalas kommer påminnelse att skickas ut.  
 

 Vid fortsatt utebliven avgift får spelaren EJ spela match för Rimbo IF Fotboll (Gäller samtliga åldrar). 
 

 Spelaravgiften är en viktig intäkt för genomförande av vår verksamhet. Några punkter vad denna spelaravgift går till; 
Organiserad fotbollsverksamhet, domaravgifter, planhyror, klubblokal, matchställ som lånas, bollar samt övrigt material. 
 

 Seniorspelare kan få sin spelaravgift betald via personlig sponsor.   
 

 Rimbo IF Fotboll står för samtliga kostnader kopplade till domarutbildning, dock endast om spelaravgiften är betald.   
 

 Rimbo IF är behjälpliga med att se över alternativa lösningar för betalning. Man kan tex. Göra upp en avbetalningsplan på 
avgifterna, efter samtal med styrelsen. Det finns bidrag att söka för  
 

 Det finns föreningar som erbjuder att sponsrar spelaragiften för barn och ungdomar. Alla barn har rätt till en aktiv och 
meningsfull fritid. Tex; Roslagsblomman (https://roslagsblomman.se/) 
 

 Det är upp till respektive lagledare att förankra denna policy bland lagets spelare/föräldrar. 
 

 Styrelsen förbehåller sig rätten att kunna ändra denna policy.    
 
 
Denna policy är beslutad på ordinarie styrelsemöte oktober 2021 (nr 13) för Rimbo IF Fotboll.  


