Detta bör du som medlem i OK Renen veta
Klubbens adress: OK Renen, Box 324, 971 09 Luleå
Hemsida: www.okrenen.se
Mail: info@okrenen.se
Klubbstuga: Har vi ingen för närvarande. Samlingar och träningar sker ofta på Ormberget i nya
stadion byggnaden.
Information, träning och tävling: All information om klubbens träningar och tävlingar återfinns på
vår hemsida www.okrenen.se. För barn- och ungdomsträningar så skickas löpande information ut på
mail, får du inte dessa kontaktar du ditt barns ledare eller mailar info@okrenen.se.
Prenumerera på hemsidans nyheter: För att bli notifierad på mail när någon lagt upp en nyhet på vår
hemsida så går du in under nyheter och klickar på ”stjärnan” uppe i högra hörnet.

Styrelsen: Styrelsens sammansättning för året hittar du uppgift om på vår hemsida. Frågor till
styrelsen kan mailas till info@okrenen.se eller ordförande.
Medlemsavgift:
Enskild medlem:
Familj:

300:1000:- (vuxna + barn t o m 20 år)

Regelverk för egen/startavgifter: Se särskilt dokument ”Regelverk egenavgifter OK Renen”. När
anmälan till tävling för säsongen har skett i Eventor så har medlemmen förbundit sig att betala
medlemsavgift och till tävlingen hörande avgift.
Efteranmälan/ Utebliven start: För medlem som anmält sig men ej startat, oavsett anledning,
fakturerar kassören startavgiften till medlemmen liksom eventuell efteranmälningsavgift vid sen
anmälan (utöver ordinarie avgift).
Inbetalning avgifter: Anvisningar för betalning av medlemsavgift och övriga avgifter skickas ut av
kassören årsvis. För medlem som trots uppmaning ej betalt medlemsavgift så avslutar kassören
dennes medlemskap. Nya medlemmar anmäler sig via formulär för medlemsansökan på hemsidan
och får därefter information om betalning. Vid frågor kontakta info@okrenen.se.

Ideellt arbete/säljuppdrag/funktionärsuppdrag: För att hålla egenavgifterna för tävling så låga som
möjligt förväntas medlemmarna hjälpa till med funktionärsarbete samt försäljning av lotter,
naturstädning eller andra uppdrag som föreningen åtar sig. Medlemmar kan som alternativ till
försäljning erbjudas att erlägga motsvarande försäljningssumma.
Tävlingsanmälan: Sker via Eventor på https://eventor.orientering.se/. För frågor kontakta
info@okrenen.se. Information om detta finns även på hemsidan.
Tränings- och tävlingsresor: För tränings- och tävlingsresor kan styrelsen besluta om resebidrag till
deltagande medlemmar. För SM-tävlingar utgår ett resebidrag på 700 kr per helg till OK Renens
ungdomar, juniorer och elitsatsande seniorer. För deltagande i deltävlingar i nationella tävlingsserier
som t ex Silva League utgår ett resebidrag på 500 kr per helg för ovanstående grupp av medlemmar.
Styrelsen tar beslut om att bekostar ledare när det anses nödvändigt.
Landslagsuppdrag: Styrelsen kan besluta om särskilt stöd för egenavgifter för medlemmar som tagits
ut att representera Sverige i orientering eller skidorientering.
Tävling/Klubbrepresentation: Vid tävling och prisceremonier ska klubbens tävlingsdräkt och
överdrag användas.
Emit/Sportident: Klubbens medlemmar står själv för brickor för elektronisk stämpling (Emit eller
Sportident). Om bricka hyrs av den tävlande så debiterar klubben av arrangören uttagen kostnad för
hyrbricka. Detta gäller även borttappad hyrbricka.
Klubbdräkter: Klädansvarigs kontaktuppgifter finns under ”Kläder” på hemsidan.
Särskilda satsningar: Styrelsen kan besluta om särskilda satsningar utöver dessa regler.

Besök www.okrenen.se för ytterligare information om klubbens verksamhet

