
Styrelsens förslag till medlemsavgifter och ersättningar för Västerviks OK 2022 

Höstmötet beslutar om avgifter och ersättningar enligt föreningens stadgar § 23. 

 

Medlemsavgifter och övriga ersättningar för Västerviks OK 2022 

Medlemsavgifter 

• Vuxen   400 kr 
• Barn & Ungdom (-20 år) 300 kr 
• Familj *  900 kr 
• Stödmedlem **  200 kr 

* En familj består av max 2 vuxna och fritt antal barn/ungdomar upp till 20 år. 

** ”Stödjande medlem”, med en lägre avgift, är tänkt för medlemmar som vill stötta 
föreningen men som inte deltar i tränings- eller tävlingsaktiviteter och heller inte nyttjar 
subventioner av olika slag. Klubbsammankomster, informationstillfällen och olika firanden är 
självklart öppet för alla. 
 
Medlemsavgiften skall vara betald innan deltagande på tävlingar kan ske. 
 
Som medlem får du: 

• Fritt delta under hela året på organiserade träningar som anordnas av Västerviks OK. 
Vid specifika träningsdagar kan egenavgifter tillkomma. 

• Anmälningsavgiften betald vid tävlingar, upp till 150 kr/tävling för vuxna och 80 kr för 
ungdom. 

• Fri startavgift på stafetter i VO:s program (uttagning kan förekomma) 
• Fritt nyttja VO:s kartor för eget bruk (observera att jakttider och eventuella avlysta 

områden kan begränsa i perioder). 
• Möjlighet att köpa kläder från VO till subventionerade priser. 
• Delta i klubbens arrangemang, fester m m. 
• Delta i subventionerade klubbresor. 

 
Anmälningsavgifter till tävlingar 
Om en medlem känner sig osäker kring de ekonomiska förutsättningarna inför en tävling eller 
aktivitet är det bra att ställa frågan till orienteringskommittén eller löpgruppen först så undviker vi 
missuppfattningar. Ibland kommer kompletterande information ut inför en viss aktivitet. 
 

• Ordinarie anmälningsavgifter betalas (max 150 kr för vuxen, 80 kr för ungdom) och 
ombesörjs vanligtvis via klubben (se undantag i sista punkten). Löparen svarar dock själv för 
ev. efteranmälningsavgift och också för hela anmälningsavgiften till tävlingar där man varit 
anmäld men ej senare deltagit. Detta gäller för tävlingar inom orientering, MTB-O, Pre-O, 
Skid-O, skidor, rullskidor och löpning med ovan angivna maxgräns. 

 
• För orientering gäller att tävlingen ska vara av typen distrikts- eller nationell tävling i Eventor 

för att anmälningsavgiften ska betalas av klubben. För löpning och skidåkning gäller det att 
tävlingarna ska vara sanktionerade av respektive förbund. 

 
• I mästerskapsklasser i SM, Veteran-SM, USM, SSM, GM samt junior- respektive seniorklass 

vid Swedish League betalar klubben hela anmälningsavgiften. 



 
• Vid stafetter som finns med i VO:s tävlingsprogram betalar föreningen hela 

anmälningsavgiften. 
  

• Anmälningsavgifter till flerdagarstävlingar såsom O-ringen och andra liknande arrangemang 
under semesterperioden subventioneras i paritet med “endagsarrangemang”, dvs 150kr för 
vuxen respektive 80kr för ungdom av den totala anmälningssumman. 
 

 
Reseersättning 
 
För resor till träningar och tävlingar är det upp till fordonsägaren och passagerarna att göra 
upp om ett pris, gärna innan avresa. Det är inget konstigt att vilja ha betalt om du använder 
din egen bil till träning eller tävling. Samtidigt är det ojuste att inte fråga fordonsägaren om 
ersättning som medpassagerare. Klubbens rekommendation i frågan är att varje 
passagerare betalar 4 kr per mil i ersättning till fordonsägaren, dock inte mer än 18,5 kr per 
mil och bil p g a skatteregler. Klubben rekommenderar att resan avrundas till närmaste hela 
mil, tur och retur. 
 
För resor i klubbens tjänst erhålls 18,50 kr/mil (konferenser, utbildningar och liknande utanför 
Västervik) 
 
För resor till stafetter i VO:s tävlingsprogram utgår reseersättning från VO med 18,50 kr/mil 
(samåkning gäller). 
 
 
Motprestation 
 

• VO önskar att medlemmar samarbetar för att samåka till arrangemang 
• För att vi ska kunna driva verksamheten på samma goda sätt som hittills förutsätts att 

man ställer upp som funktionär vid några av VO:s egna arrangemang.  
• Att representera klubben i klubbknutna kläder hjälper oss att stärka klubbens 

varumärke och det underlättar i arbetet med samarbetspartners.  
 
Tillsammans hjälper vi föreningen att fortsätta må bra och vara en plats där alla är välkomna 
och trivs. Ungdom – Bredd – Elit, i VO är alla lika viktiga. 


