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Medlemskap är en förutsättning för att delta i föreningens verksamhet.  

Ett medlemskap i NIF innebär både rättigheter och skyldigheter för både spelare, 
ledare och föräldrar. 

Alla ideella föreningar, framför allt kring ungdomsidrott, bygger på att medlemmarna 
ställer upp och löser olika funktioner inom organisationen. 

Som medlem har man naturligtvis rätt att kräva få en bra verksamhet för sin 
medlems- och träningsavgift. 

Det som NIF står för och som ingår i medlems- och deltagaravgift är: 

- Anmälningsavgifter till seriespel samt för cupspel som faller under VFF:s 
verksamhet. 

- Domarkostnader i samband med hemmamatcher i VFF:s verksamhet. 

- Planhyror vid matchspel i serie, DM eller Poolspel.  

- Träningstider vid Kroppkärrs IP samt de ordinarie tider som tilldelats NIF av 
Karlstad Fritid och Hallbolaget och som bokats via NIF-kansliet. 

- Matchkläder (tröja/byxa/strumpor) i rimlighet till laget/träningsgruppens storlek. 
(samtligt matchmaterial är till låns och tillhör NIF) 

- MV-handskar, 1 par/matchlag/år 8-12 år, 2 par/matchlag/år 10 år och uppåt. 

- Bollar, västar, konor, stegar m.m. till träningsverksamhet. 
(samtligt träningsmaterial är till låns och tillhör NIF) 

- Tvätt av matchkläder. 

- Sjukvårdsmaterial i rimlig mängd. 

- Utbildning för ledare/tränare. 

- Kansliservice. 

- Tillgång till Klubbstugan. 

- Driftskostnader (el, vatten, värme, telefon, lön kanslist, kansliutrustning) 

- Bidrag med max 2000 kr till spelare som tas ut till Halmstadslägret. Max tre (3) 
spelare per år och kön. 



NIF står inte för: 

- Ekonomisk ersättning till ungdomsledare/tränare. 

- Spelares personliga utrustning (träningskläder, skor, benskydd, benskyddstape 
m.m.). 

- Plan-/hallhyror till matchspel eller träning som lag själva bokar med Karlstad 
Fritid eller andra aktörer. 

- Mat- eller resekostnader i samband med Hallvärmländska, DM, Lilla VM, VFF:s 
spelarutbildningsläger/träningar. 

- Deltagarkostnader för spelare som deltar i uttagningsfria Zonsamlingar. 

- Deltagarkostnader för spelare som tas ut och medverkar i VFF:s 
Distriktslaguttagningar, SU-träningar, läger eller liknande verksamhet. 

Förväntat engagemang från lagens föräldragrupper: 

- Stå i NIF-kiosken under lagets kioskvecka under ledning av lagets 
kioskansvarige. 

- Lagkassör som handhar laget pengar vid tex lottförsäljning mm. 

- Ansvarig för närvarorapportering (om inte tränare själva löser detta). 

- Samordning av Boll-Kallar/Boll-Lisor vid seniormatcher. 

- Hjälpa till vid arbetsdagar på Kroppkärrs IP. 

- Hjälpa till vid NIF-arrangemang såsom NIF-cup, ”NIF-dagen”. 

- Hjälpa till vid sälj- eller marknadsföringsaktiviteter. 

- Ha med representant i ”Föräldraråd” som jobbar med marknads-, 
anläggnings- och utvecklingsfrågor i föreningen och delegerar 
föreningsarbetet inom laget. 

Förväntat engagemang från lagens spelare (olika beroende på ålder): 

- Hjälpa till vid sälj- eller marknadsföringsaktiviteter. 

- Vara Boll-Kallar/Boll-Lisor vid Herr A/Dam A:s hemmamatcher. 

- Vara med i ”fadderverksamhet”, hjälpa till vid yngre lags träning.


