Införande av bankort med förmåner.
Föreningens verksamhet bedrivs ideellt. Avsikten med införande av bankort i enlighet med
nedanstående förslag är att säkerställa banans öppenhet och tillgänglighet samt att fördela arbete
i största möjliga mån. För den aktive ideelle medlemmen kommer inte någon nämnvärd skillnad
från föregående år att uppstå. Skillnaden blir för de medlemmar vilka inte deltar i det ideella arbetet
i föreningen. För dem uppstår valet att delta i arbetet, alternativt att betala träningsavgift vid varje
enskilt träningstillfälle. Vår förhoppning är att medlemmarna ser föreslagen arbetsinsats som en
miniminivå i sitt ideella deltagande, och att man ser det som något positivt att försöka få fler aktiva
medlemmar att dra sitt strå till stacken.
Alla som kör på banan måste inneha ett bankort alternativt att betala en träningsavgift vid
varje enskilt träningstillfälle. Medlemmar vilka ej innehar bankort betalar dock en lägre
avgift per tillfälle än icke medlemmar, ex medlem 120 kr icke medlem 150 kr.
Bankort tilldelas familjevis med en myndig person som betalningsansvarig. Bankort kan kvitteras ut
efter förtecknande av 3 st jourpass under en sk jourvecka. På bankortet skall samtliga namn för
vilka bankortet skall vara gällande vara listade. Utöver jourpass skall varje enskild förare vilka är
listade på bankortet utföra minst 3 st arbetspass ( 1 pass = ca 4 timmar) per person anpassade
efter ålder. Barn 12 år och yngre behöver inte utföra något arbetspass.
Utföres ej förtecknat jourpass utgår avgift om 1500 kr per pass. Utföres ej arbetspass debiteras
500 kr pass/person. Ett arbetspass kan utföras på ex arbetsdag, tävlingsdag mm. Det är upp till
innehavare av bankort att tillse att arbetspassen är utförda vid årets slut annars debiteras angiven
betalningsansvarig för uteblivet engagemang.
Bankortet spärras omg fram tills dess att avgift är betald. Inget bankort krävs vid
Guldhjälmsutbildning.
Medlemmar som bidrar med en större mängd ideellt arbete tilldelas bankort av styrelsen efter
särskilt beslut och behöver inte utföra jourpass alternativt jourpass och/eller arbetspass.
Förare med Elitlicens tävlandes för föreningen tilldelas bankort under förutsättning att sådan förare
under året vid minst två tillfällen vid crosskola alternativt träning eller träningsläger medverkar och
delger träningsdeltagare tips och erfarenheter.
Bankortet med förmåner innebär i praktiken ett medlemsskap med stora förmåner, dvs ett
Förmånsmedlemskap. En förmånsmedlem har alltid förtur till olika evenemang, ex
träningsläger, crosskola, gruppresor, årsfest mm under förutsättning att anmälan sker inom
anmälningstiden. Förmånsmedlemmar erhåller rabatter avseende träningsläger och
klubbkläder, crosskola mm.
Ex.

1. Fam Månsson består av två vuxna och 2 barn 13 och 15 år. Bara barnen kör ingen vuxen. Ngn
av de vuxna åtar sig och utför de 3 jourpassen. Barnen utför sina 3 arbetspass utspritt under
året. 13 åringen väljer att delta vid en arbetsdag (2x4 timmar) och hjälper till i serveringen vid
gubbacrossen (1x4 timmar). Storasyster väljer att vara flaggvakt/banfunktionär under två
tävlingsdagar (4x4 timmar). Familjen har därmed utfört alla sina åtaganden.

2. Svensson består av 2 vuxna och en tioårig dotter. Någon av föräldrarna tecknar sig för tre
jourpass. Tyvärr blir pappa Bengt tvungen att gå på möte på golfklubben under tisdagen då
han har jour. Han lyckas inte hitta någon ersättare. Bengt debiteras 1500 för uteblivandet och
dottern kan inte använda bankortet tills dess att fakturan är reglerad. Utöver jourveckan
behöver inte familjen utföra några arbetspass.

3. Fam. Bengtsson består av 2 vuxna varav en kör och 4 barn som kör. Barnen är 11, 13, 15 och
18 år gamla. De vuxna tecknar sig och utför jourpass. Tonåringarna plus den vuxne som kör
bidrar med arbetspass (4x3 =12 st) på ex arbets- och/eller tävlingsdagar. 11 åringen tycker det
är roligt att hjälpa till och följer med när det arbetsdag.

4. A Blomberg tävlar på elitnivå för klubben och innehar elitlicens. Han tilldelas bankort. Under
sommarens träningsläger för knattar deltar han en eftermiddag och pratar och visar om sina
erfarenheter. Under höstens meckarkvällar deltar han och visar hur man packar om en
framgaffel. Blomberg har därmed fullgjort sina åtaganden för sitt bankort. Fullgör Blomberg inte
sina åtaganden under året kommer Blomberg inte att tilldelas ett bankort med anledning av sin
Elitlicens under nästkommande år.

5. Bertil och Bengt är aktiva i klubben som ideella tränare för crosskolan. B1 & B2 viker vardera
16 torsdagar under året för detta. B1 & B2 tilldelas av styrelsen vars ett bankort för dem och
deras familjer.

