
 

 

 

 

 

 

 

  
Avgifter 2019 
Nytt för i år är att alla betalar en medlemsavgift och aktiva 
betalar medlemsavgift + träningsavgift. 

Medlemsavgift:  250:-/ person 

Familjekort  1200:- 
Gäller endast familjemedlemmar boende på samma adress! 
Familjekort inkluderat både medlemsavgift och träningsavgift för alla 
registrerade. 

Träningsavgifter: 
Senior Fotboll:  700:- + 250:- = 950:- 
Ungdom (15-19 år) 400:- + 250:- = 650:- 
Ungdom (7-14 år) 200:- + 250:- = 450:- 
Ungdom (0-6 år)   50:- + 250:- = 300:- 
 

 

Färingtofta IK 

c/o Louise Jennergren 

Klingstorp 4446 

264 54 Ljungbyhed 

Betalningen skall göras till: 

Bankgiro:      eller Swish 

5396-7873 1236345748 

Läs instruktionerna nedan och på baksidan! 

Betalningsmottagare: 

Färingtofta IK 
Organisationsnummer: 

837600-0389 

 

Instruktioner för betalning av medlemsavgift 

Betalning skall vara Färingtofta IK tillhanda senast 2019-05-29 eller 

snarast om du fått fakturan senare än ovan angivet datum. 

VIKTIGT! LÄS! 

MEDLEMMAR SOM EJ BETALAT MEDLEMSAVGIFT FÅR EJ DELTA I 

SERIESPEL/TÄVLINGSAKTIVITETER! 

När man betalar är det viktigt att ni anger Fakturanummer eller Telefonnummer och Namn i 

meddelandefältet. Detta gör att vi enkelt kan se vem som betalt. Har man inget fakturanummer så ange 

telefonnummer så vi har någon att kontakt vid frågor! 

Då man i de flesta fall är begränsade till ett mindre antal tecken för att lämna meddelande är det 

viktigt att ni skickar ett meddelande till medlem@faringtofta.se med  

Namn, personnummer och lag/aktivitet på alla som betalningen avser! För familjekort ser vi 

gärna att alla i familjen anges! Tänk på att vi behöver minst kontaktuppgifter på en målsman till barn, 

det vill säga personer under 18 år! 

Det går även att skicka SMS med ovanstående information till nummer: 070-588 53 06. 

Vid frågor är ni välkomna att skicka e-post, ringa eller skicka SMS! 

Ansvarig för medlemsregistret är: Pär Rohlin 

Kassör är: Louise Jennergren 

Genom att betala medlemsavgiften godkänner man att Färingtofta IK hanterar personuppgifter i 

enlighet med vår integritetspolicy. (http://fik.faringtofta.nu/personuppgifter) 

 

Se nästa sida för mer information! 



 

1. Kontrollera att medlemmarna i hushållet stämmer! 

För aktiva medlemmar gäller endast familjemedlemskap få personer boende på 

samma adress! 

 

2. När du betalar in avgiften via din bank eller SWISH, anger ni i meddelandefältet: 

FAKTURANUMMER och NAMN! 

Detta står tryckt på adresslappen! Se nedan! 
(Vid betalning utan fakturanummer anger man istället telefonnummer) 

På baksidan av adresslappen står även information om Färingtofta IK:s medlemsregister! 

 

Här är ett exempel på 

betalning via Swedbank: 

Så här ser adresslappen 

ut: 

Betalar man via SWISH 

kan det se ut så här: 


