
 
 

 

Familjemedlemskap och fler medlemmar i Stattena IF 
 

Bästa förälder i Stattena familjen. Stattena IF har idag ca 400 medlemmar. För föreningens bästa så 
vill vi ha så många medlemmar som möjligt. Vi vet att många har eller borde ha familjemedlemskap 
istället för enskilt medlemskap. Billigare för er och bättre för föreningen för att då kan alla i familjen 
vara medlemmar med ett gemensamt familjemedlemsskap.  

När ni tar med alla i familjen, även de som inte spelar fotboll aktivt, så blir vi fler och starkare som 
förening och vi får mer föreningsbidrag som kan utveckla Stattena vidare. Alltså bara ”plus” för alla.  

Nedan ser ni ett räkneexempel på vad det kostar att vara enskild medlem jämfört med att ha ett 
familjemedlemsskap: 

En familj med 6 personer varav tre barn är aktiva i föreningen: 

• Barn 1 spelar i ett lag över 14 år med en kostnad på Medlemsavgift 600 kr och träningsavgift 
950 kr = 1 550 kr 

• Barn 2 spelar i ett ungdomslag under 13 år med en kostnad på Medlemsavgift 400 kr och 
träningsavgift 300 kr = 700 kr 

• Barn 3 spelar i ett ungdomslag under 9 år med en kostnad på Medlemsavgift 400 kr och 
endast medlemsavgift = 400 kr 

• Barn 4 är inte aktiv i klubben 

Kostnaden blir då 2 650: - om man inte har ett familjemedlemsskap. 

Om man kopplar barn + föräldrar till ett familjemedlemskap så hade kostnaden sett ut så här: Barn 1 
+ 2 + 3 + 4 i medlemsavgift: totalt 800 kr + träningsavgift 1 250 kr + 2 föräldrar = 2 050 kr.  

Ni spar 600 kr och klubben har fått ytterligare nya medlemmar 

Ni kan registrera Era uppgifter på följande länk: http://www.stattenaif.se/form/?ID=24838 

Ni behöver inte bo på samma adress. 

 

 

Har Ni frågor, kontakta kansliet på 042-21 80 74 (Uffe Dahl) 

 

 

   

http://www.stattenaif.se/form/?ID=24838

