Simmarkonto
Enligt beslut av styrelsen 2014-01-14 att gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2014.
För att kunna minska sina avgifter till klubben finns det möjlighet för den enskilde simmaren
och triathleten att "samla" pengar på ett simmarkonto som hanteras och administreras av
klubben.
De "insamlade" pengarna kan komma från någon av följande aktiviteter:
1

Försäljning av bingolotter mm.

2

Sponsorer. Mot reklam och annonsering kan en sponsor sponsra klubben där 50% kan gå
till en enskild simmares simmarkonto.

3 Medaljpengar. I samband med prestationer på mästerskapstävlingar kan den enskilde
erhålla följande belopp:
Simmare:
SM-guld *

10000 kr

JSM-guld

2000 kr

SM-silver *

5000 kr

JSM-silver

1000 kr

SM-brons *

2500 kr

JSM-brons

500 kr

1000 kr
* A-final eller direktfinal placering 4-8
Vid lagkappsplacering är ovanstående belopp en fjärdedel per simmare. (Gäller guld, silver,
brons - ej övrig placering).

SM-övrig finalplacering *

Triathlon ind:

Triathlon lag:

Duathlon ind:

Duathlon lag:

Guld

5000 kr

1250 kr/pers

2500 kr

1250 kr/pers

Silver

2500 kr

750 kr/pers

1250 kr

750 kr/pers

Brons

1250 kr

375kr/pers

750 kr

375kr/pers

Simmarkontot kan/får användas till att minska/reducera följande avgifter/kostnader för den
enskilde simmaren/triathleten:






Medlems- och träningsavgifter
Lägeravgifter
Tävlingsavgifter
Idrottsutrustning som säljs av SFS och är för personligt bruk
Andra idrottsrelaterade aktiviteter som godkänts av klubbens ordförande/klubbdirektör
(t ex träning och utbildning utanför klubben).

Simmarkontot har ett tak på högst 40000 kr. Den sista december varje år regleras summan
och överskjutande belopp tillfaller klubben. (Dvs kontot kan under året överstiga 40000 kr,
men det som kan föras vidare till nästa år är max 40000 kr).
Simmarkontot är aktivt under tiden simmaren/triathleten är medlem i klubben och
representerar klubben, i max 2 år efter det att simmaren/triathleten slutat träna och tävla
(dispens för förlängning kan erhållas efter begäran hos klubben). Kontot kan även användas
till annan simmare/triathlet inom familjen. Om kontot inte utnyttjas enligt ovan tillfaller
pengarna klubben. Grundprincipen är att det inte ska kunna finnas ett minusresultat på kontot.

