Medlemsavgifter 2019
Medlemmar

Supporter/ Ledare
Aktiv 0-9 år
Aktiv 10-13 år
Aktiv 14-18 år
Aktiv senior
*Familjemedlemsskap
(två vuxna och barn under
19 år i samma hushåll)

Medlemsavgift

250 kr
250 kr
400 kr
500 kr
600 kr
1000 kr

Mölltorp/
Breviks
AIF
2020

Inbetalning till: BG 100-7467 eller swish: 123 559 76 46
Märk inbetalningen med medlemmens för och efternamn, adress och
personnummer.
(EX. Anton Andersson, Fotbollsvägen 1, 123 45 Målstad 060606-xxxx)
*Vid familjemedlemsskap maila till kansliet och berätta vilka som ingår i
familjen med för och efternamn, adress och personnr

mbaif@telia.com
Hantering av personuppgifter, foto och filmklipp
Det är obligatoriskt för föreningar att anmäla personuppgifter för att vara
bidragsberättigad. Vi använder uppgifterna enbart i vår registrering av
verksamheten och ej i något annat syfte.
Foto och filmklipp på aktiva i föreningen kan komma att användas på vår
hemsida, tillhörande sociala medier och i tryckt marknadsföreningsmaterial.
Kontakta kansliet om du/din familj ej vill delta.

För mer information titta in på vår hemsida: www.mbaif.se
Där hittar ni styrelsemedlemmar, aktuell laginformation och vår
klubbs värdegrundsarbete: ”Blå målet” och ”High five”.
MBAIF önskar ett härligt fotbollsår!

Pga rådande situation kan årets
aktiviteter komma att ändras.
Håll dig uppdaterad på hemsidan!

Datum

Aktiviteter 2020

Ansvariga

Feb

KM ?

Fotbollssektionen

17-20/2

Utprovning profilguide 2020

Styrelsen

1/3-30/3

Flytt av klubblokal

1 ansv omr/lag/styrelse

29/3 kl 16.00

Årsmöte Plats: Nya klubblokalen,
Gamla skolan

Styrelsen

april

Domarkurs

Nicklas F

25/4

Gemensam KICK OFF Städdag bumperball

Alla aktiva

April?

Inventeringsarbete-Tibro

Alla aktiva

1/5-25/5

Försäljning: Newbody/ Kakservice

Alla aktivia
Inlogg för beställning.

6/6

Nationaldagen
P-vakt

Herr- och damlaget

11-13/7

Fotbollsläger för barn födda 06-10

Lägerarbetsgrupp samt ledare &
seniorer.

28-29/8

Kräftfiske

Lagaktivitet

1/9 – 25/9

Försäljning: Kakservice/Ravelli

Alla aktiva

26 el 27/9?

Ungdomsavslutning

U-sektionen

Okt

Senioravslutning

Fotbollssektionen

18-19/12
22-23/12
30/12

Försäljning Fredéns Uppesittarlotter

Dam- och Herrlaget

Inom MBAIF hjälps vi åt med
följande under 2019:

•

Varje lag ansvarar för att öppna + bemanna kiosk
under egna hemmamatcher. Hembakt kaka är
populärt, så ta gärna med det till försäljning.

•

Vid A-lags matcher (Dam och Herr) hjälps alla
aktiva åt åt att bemanna: matchvärd, kiosk och
bollkallar. Ett tillfälle per säsong. Schema för
detta kommer ut till lagen.
Kan man inte på uppsatt datum ansvarar man
för att byta med någon annan.
Tag gärna med hembakt till försäljning i kiosken.

•
•

Samt
nyårslott

P07/08 och P05/06

Under maj månad hjälps vi åt med en gemensam
föreningsförsäljning från Newbody och
Kakservice och under september månad
Kakservice och Ravelli.
Ni vet väl att de bingolotter som säljs på Fredens är
från MBAIF  Går även att prenumerera gm
Folkspel.

Tillsammans gör vi ett gott jobb!

