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Välkommen till Åsa IF 
Åsa IF bedriver idrottsverksamhet för barn, ungdomar och seniorer inom bordtennis, innebandy och 
fotboll.  Vår ambition är att vara ledande i idrottsliga arrangemang i Åsa och bedriva aktiviteter för  
att främja idrotten och samhället.   
 

Att vara medlem i Åsa IF 
Vi förutsätter att alla medlemmar i vår förening följer Åsa IF:s stadgar, policys och riktlinjer samt 
gemensamt fattade beslut och tävlingsregler. 
 
Då ni som föräldrar betalar in medlemsavgiften för en familjemedlem eller er familj, godkänner ni 
våra regler och är beredda att ta del i det arbete som fodras för att våra barn skall utvecklas som 
tänkt. 
 

Medlemsavgift och träningsavgift 
Medlemsavgiftens storlek fastställs på ordinarie årsmöte och gäller kalenderår.  
En medlem i Åsa IF betalar en medlemsavgift samt alla aktiva, dvs de som tränar, betalar även en  
träningsavgift.  Åsa IF har 4 olika kategorier för medlemsavgift och medlemsavgiften är lika för alla i  
samma kategori medan träningsavgiften är anpassad efter ålder eller typ av träning.    
 
Information om våra aktuella avgifter finns på vår hemsida under fliken ”Medlemsavgifter”.    
Medlemsavgifterna kan upplevas som höga men syftet är att kunna hålla träningsavgifterna lägre.   
 
Vår ambition att alla barn och ungdomar skall kunna idrotta och ha meningsfull fritidssysselsättning 
Om det vid något tillfälle är ett problem med att betala en avgift, annan utgift eller andra hinder som 
dyker upp i samband med Åsa IF:s verksamhet kontakta vår ansvarige på kansliet för ett samtal.  
Samtalet sker i förtroende. 
  

Andra åtaganden aktiva medlemmar 
Alla aktiva i föreningen skall aktivt deltaga i försäljning av exempelvis lotter.    
Exempel Åsalotten 
Ett barn som är aktiv i flera sektioner skall sälja totalt 10 st. lotter. 

Familjer med flera barn som är aktiva i föreningen skall sälja enligt nedan 

2 barn = 20 lotter/familj 

3 eller fler barn = 25 lotter/familj 

 
För mer information kontakta sektionsstyrelsen. 
 

Åsa IF:s ekonomi 
Åsa IF är en ideell förening utan vinstsyften.  Våra intäkter består i huvudsak av medlemsavgifter, 
träningsavgifter, av föreningen arrangerade matcher, cuper och andra arrangemang, olika typer av  
bidrag, sponsring, försäljning av lotter, kioskverksamhet och dylikt. 
Våra kostnader består i huvudsak av plan- och hallhyror, lokal- och driftkostnad för klubbhuset,  
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lönekostnader för anställda, ersättning för domare, tränar- och spelarutbildning, spelarförsäkring, 
förbundsavgifter, anmälningsavgifter till cuper, lagaktiviteter, kläder, utrustning, diplom, medaljer 
etcetera. 
 

Lagets ekonomi 
Barn- och ungdomslagen har en lagkassa.  Lagkassan kommer från Åsa IF och storleken grundar sig i 
antalet aktiva spelare i laget.  Lagkassorna är en del av föreningens totala ekonomi vilket innebär att 
en del av intäkterna av exempelvis försäljning av lotter går till lagkassan och en del går till föreningen.     
 
Insamlade pengar till lagkassan administreras av föreningen, men disponeras helt av laget.  Lagkassan 
betalar exempelvis cuper, lagaktiviteter och medaljer.   
 
Alla lag förväntas och kan genom olika aktiviteter samla in pengar, detta kan ske genom försäljning 
av olika varor, lotterier och genom att medverka i olika arrangemang som Åsa IF genomför.    
 
Det går också bra att arbeta för att få in sponsorer.  Kontakta kansliet för information och 
medgivande.  Kom gärna med idéer om aktiviteter vi kan göra!  Varje lag kan komma med förslag på  
vad och hur de vill tjäna pengar och till vilket ändamål 
 

Föräldraengagemanget 
Föräldrarna bidrar med glädje, motivation, intresse och stöd i barnens idrottsutövande.  
För att kunna driva verksamheten och leda och fostra våra barn och ungdomar krävs engagemang 
och ansvarstagande av dem föräldrar som tar sitt/sina barn till vår förening.  De allra flesta uppgifter 
i en idrottsförening sköts med oavlönad tid och kraft och vi förutsätter därför att föräldrarna är också 
med och delar detta ansvar.  
 
Att vara engagerad i en förening är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar 
med sig är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om föreningsliv samt många nya vänner och 
kontakter.  Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger mervärde.   
 

Åsa IF:s förväntan på föräldrarna 
Verksamheten förutsätter frivilliga insatser från föräldrar som måste vara beredda att engagera sig i 
någon form.  Ju fler som engagerar sig desto roligare och lättsammare blir det för alla. 
 
Vi förväntar oss att föräldrarna ställer upp med ideellt arbete i samband med träningar och tävlingar.   
Detta innebär exempelvis insatser som caféansvarig, entrévärd, sargvakt, arbete i samband med 
ungdomslagens matcher, arbete i sekretariat, ansvar i samband med resor, att hjälpa sina barn med 
försäljning av lotter osv.   Våra sektioner har även sektionsspecifika behov i form av exempelvis 
lagledare, informationsansvariga etcetera.   
Kontakta i första hand lagets föräldraansvarig för mer information, synpunkter och idéer.   
 
Det är möjligt att engagera sig även i övrigt arbete i Åsa IF såsom ledare, tränare, funktionär eller 
domare, deltaga i styrelsearbete via ex. projekt, adjungerad till styrelsemöte, arbete med plan- och 
gårdsutskottet osv.   
 
Du kanske själv har egna erfarenheter, egna idéer och eller vill ta egna 
initiativ för att utveckla oss och få oss att växa vidare? Kontakta kansliet om du vill veta mer.  
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Vi erbjuder kurser och utbildningar för barn- och ungdomsledare och tränare. 
 
Vi vill ha engagerade medlemmar och medlemmarna kan göra sin röst hörd exempelvis vid 
föräldramöten eller på årsmötet.  De föräldrar som vill engagera sig i föreningen på ett eller annat 
sätt är varmt välkomna. 


