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Ekonomifakta 2023 
 
Giltighetstid:  Dessa avgifter och ersättningar gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Medlemsavgift: Följande årsavgifter gäller för medlemskap i OK Vivill: 

• 100 Sek för barn/ungdom  

• 250 Sek för vuxen 

• 500 Sek för familj (ungdomar t.o.m. året då de fyller 20 år får 
ingå i familjemedlemsavgiften) 

 
Startavgifter: Startavgifter för orientering, skidåkning, löpning, cykling och MTB-

orientering betalas av klubben 50% för vuxna och 100% för ungdomar 
t.o.m. 20 år för ordinarie anmälningsavgift. 

 
Flerdagarstävlingar och långlopp betalas av klubben 50% för vuxna och 
100% för ungdomar t.o.m. 20 år för ordinarie anmälningsavgift. Då 
anmälningsavgiften för vuxna överskrider 600 Sek återbetalar klubben 
max 300 Sek. För ungdomar återbetalas 350 Sek då anmälningsavgiften 
är 350 Sek eller högre. För både vuxna och ungdomar betalar klubben 
max 1500 Sek per år och medlem för flerdagarstävlingar och långlopp. 
Detta gäller inte O-ringen som betalas separat av varje medlem, oavsett 
barn/ungdom eller vuxen, utan återbetalning från klubben.  
 
Stafetter/budkavlar betalas till fullo av klubben oavsett om 
lagmedlemmen passerat 1500 Sek eller inte förutsatt att utrymme finns 
i klubbens budget. Endast anmälan till ordinarie anmälningsavgift gäller. 
Styrelsen tillsammans med ungdomskommittén tar beslut om vilka 
kavlar som klubben ska delta i. 
 
Övrigt gäller att klubben varken betalar anmälningsavgift vid icke start 
eller efteranmälningsavgift. För att få startavgiften återbetald krävs att 
den tävlande är korrekt registrerad medlem i klubben samt att denne 
tävlar för OK Vivill. Då klubben subventionerar startavgiften ser klubben 
om möjligt att tävlingen genomförs i OK Vivills klubbkläder. Vid tävlingar 
där klubben inte faktureras startavgiften görs återbetalning vid 
uppvisande av kvitto till kassören. 
 
Vid deltagande i SM betalar OK Vivill startavgiften oavsett om 
medlemmen passerat 1500 Sek eller inte. 

 
Cykellicens:  Betalas av klubben för ungdom t.o.m. 20 år. 
 
Rankingavgift: Betalas av klubben för ungdom t.o.m. 20 år. 
 
Lägerkostnad: För ungdomar t.o.m. 20 år ersätter klubben 100% av lägerkostnader, 

men maximalt 1500 Sek per ungdom och år. Om denna gräns är nådd 
krävs ett godkännande av styrelsen för att få ytterligare lägerkostnader 
ersatta. Klubben betalar inga lägerkostnader för vuxna medlemmar. 
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Om uttagning skett av förbundet betalar klubben 100 % efter 
godkännande av styrelsen oavsett om medlemmen passerat 1500 Sek 
eller inte.  

 
 För de av klubben utvalda ledarna till läger betalar klubben 100%.  
 
Kläder: Ungdomar t.o.m. 20 år betalar 50 % medan vuxna betalar 75 % för 

nyinköp av sponsrade kläder.  
 
Reseersättning: Ersättning vid resor utgår till ungdomar t.o.m. 20 år som springer 

tävlingsklass, 4,5 Sek/mil och ungdom, max 18 Sek/mil. Detta gäller 
tävlingar i Götaland. I övriga landet ersätts endast resa till USM, SM 
(gäller även HD21) och Swedish League med samma belopp plus logi 
och frukost med billigaste alternativ. Samma regler gäller för cykel. 

 
Ungdomsledare och av klubben utsedd chaufför har rätt till ersättning 
med 25 Sek/mil efter redovisning till kassören. Deltagande i av 
föreningen sanktionerade kurser utgår ersättning med 25 Sek/mil.  
 
Till möten och sammanträden för förtroendevalda i SMOF eller liknande 
instanser utgår ersättning med 25 Sek/mil om ersättning inte erhålls 
från annat håll. Till personer anlitade av styrelsen för t.ex. föreläsning 
m.m. utgår ersättning med 25 Sek/mil. Vid flerdagarstävlingar under 
semestertider utgår ingen ersättning för resa eller logi. 

 
Annonsering: Viktig information delges medlemmarna i första hand genom e-post 

men publiceras även på hemsidan och Facebook. Lokaltidningarna kan 
användas som informationskanal vid behov. 

 
Fakturor: Fakturor ställda till klubben skall vara attesterade innan de lämnas till 

kassören. I de fall klubben ska ha betalt för försäljning, utförd tjänst 
eller uthyrning mm. gäller att köparen ska meddelas klubbens bankgiro 
för att betala in beloppet där. Kassören ska få information vad som 
överenskommits. I de fall det är nödvändigt att skicka faktura lämnas 
skriftligt underlag till kassören. Vid utläggsredovisning som lämnas till 
kassören ska alltid alla personer namnges som är en del av utlägget. 

 
Inköp: Vid inköp av fika eller liknande lämnas kvitto alltid till kassören. Inköp av 

material till stugan o.s.v. skall endast ske genom stugkommittén. 
 
Sportident: Till tävlingar kan brickor lånas ut till klubbmedlem. Borttappad bricka 

ersätts till självkostnadspris (för närvarande 350 Sek). 
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