Förslag Prislista 2022/2023
Medlemsavgift kalenderår

200:- 5)

Barn 0-12 år inkl medl avgift

160:- /termin & pass/barn 4)

Multi Ungdom 10 ggr 13-20 år exkl medl avgift

250:-1), 2), 4)

Multi Vuxen 10 ggr från 21 år exkl medl avgift

300:-1), 2), 4)

Seniorgympa 10 ggr exkl medl avgift
Vattenmotion 10 ggr exkl medl avgift
Integreringskortet 10 ggr (medl avgift krävs ej)

200:-3)
200:-3), 1)
150:-

Engångsavgift (medlem)
Engångsavgift (ej medlem)

50:75:-

Företagskortet ”Vårnästestet” 10 ggr

500:-

Ledararvode
Hjälpledararvode
30 min/pass (gäller om pass 75 min el dyl)
Arvode uthyrning ledare till annan verksamhet

100:-/tim
50:-/tim
10:-/kvart
500:-/tim tillkommer bilersättning

Bilersättning utbetalas till föreningsfunktionär enl
skatteverkets regler bilersättning föreningsliv

18.50:-/mil

Klippkort gäller endast tillsammans med aktuellt medlemskort (gäller ej integreringskortet, som är ett VGF-sponsrat kort
för att hjälpa asylsökande och ensamkommande asylsökande barn att delta i vårt utbud).
Klippkortet är personligt.
Blivande medlem har alltid rätt att prova på Ett pass utan avgift, vid val av pass nr Två tillkommer medlemsavgift
tillsammans med passavgift enligt prislista.
Föreningen har ett värvningssystem som är bonusberättigande; Medlem som värvar två nya betalande medlemmar
under en termin erhåller nästa klippkort med 50% rabatt. Klippkortet ingår i terminsbonusen; ”Tredje klippkortet gratis”
1) OBS! Badavgift tillkommer för Vattenmotion
2) Efter att kort 1 & 2 är förbrukat och inköp av 3:e klippkortet sker på samma termin är detta gratis. Gäller även
kort 6:e, 9:e o s v. Gäller ej unika klippkort (som är märkta på baksidan) för Seniorgympa, Vattenmotion eller
Integrering
3) Gäller endast för angivet pass.
4) Ålder = från och med den dag person fyllt
5) Höjning av medlemsavgiften sker för nytt kalenderår 2023
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