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Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry:s (VLK) avgiftsprinciper
Vasa Skrinnskoklubbs årsstämma fastställer årligen deltagaravgiftens storlek och medlemsavgiften uppbärs
genom separat fakturering eller som sammanslagen med september månads faktura. Det som sägs i de här
avgiftsreglerna om konståkaren, tillämpas på ej 18 år fyllda konståkares målsman.
1 Avgifter
Styrelsen beslutar om de enskilda gruppernas säsongsavgifter med beaktande av bl.a. is- och
markträningarnas antal, gruppens nivå, antalet konståkare samt kostnader för tränare och utrymmeshyrning.
Säsongsavgiften delas i jämnstora faktureringsrater oberoende av is- eller markträningarnas mängd.
Säsongsavgiften för tävlingsgrupperna (K1, K2, K3, K4 och Kehitysryhmä) uppbärs i 11 jämnstora rater
under augusti - juni. Hobbygruppernas säsongsavgift uppbärs i 10 jämnstora rater under augusti – maj.
Avgifterna är jämnstora oberoende av t.ex. antalet istider sommartid. Genom detta beslut vill vi försöka
garantera ett jämnt inkomstflöde även under sommaren för att täcka föreningens utgifter även för denna
period. Inom VLK bedrivs även medelinsamling för att täcka utgifter och hålla säsongsavgifterna lägre.
I säsongsavgiften ingår följande:
Kostnader för ishyra, gymnastiksal och andra av Vasa Arena Kb uppburna utrymmeshyror, löner och
lagstadgade arbetsgivaravgifter, administrativa kostnader så som bokföring, telefon, internet, kontors- och
marknadsföringskostnader, tränings- och hobbyverksamhetskostnader som t.ex. priser, utrustning,
evenemang, föreläsningar och utbildnings-verksamhet.
Säsongsavgiften innehåller inte:
Läger och intensivträningsdagar
Läger och intensivträningar som ordnas för konståkarna. Dessa faktureras separat ifall inget annat nämns.
Grund- och elementtestavgifter
Konståkarna betalar STLL:s fastställda grund- och elementtestsavgifter själva enligt arrangerande klubbens
anvisningar.
VLK betalar domaravgifterna i egenskap av arrangörsförening till egna klubbens konståkare.
För deltagande i tester utanför egna föreningens regi betalar konståkare avgiften själva. Avgiften faktureras
i samband med fakturan för testavgiften.
Tävlingsavgifter
Förutom tävlingens deltagaravgift betalar konståkaren en särskild tävlingsavgift vilken täcker de kostnader
som påförs föreningen p.g.a. tävlingarna, så som domaravgifter och tränarnas kostnader (rese-, logi- och
måltidskostnader). Styrelsen beslutar i början av varje säsong om tävlingsavgifternas storlek. För
verksamhetsperioden 2021-2022 är tävlingsavgifterna följande:
 Vasa, Seinäjoki, Jakobstad, Karleby: 30€
 Övriga Finland + Rovaniemi, Uleåborg: 50€
 Av STLL:n anordnade uttagningstävlingar, SB-rankingtävlingar och finaler: max. 150€
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Vid tävlingar utomlands står deltagaren för de faktiska kostnaderna. Deltagaren betalar förutom
deltagaravgiften även personliga kostnader samt tränarens rese- och logikostnader samt dagtraktamenten.
Föreningen betalar tränarens lön samt eventuell vikaries lön.
Övriga kostnader som inte hör till säsongsavgiften
Konståkarens personliga utrustning (skridskor, föreningskläder m.m), extra träningskostnader, tilläggsträningar eller tilläggskoreografikostnader samt editering av tävlingsmusik. Inte heller eventuella läkareller fysioterapikostnader hör till säsongsavgiften.
2 Prisnedsättning, frånvaro, kompensationer
Syskonrabatt ges på säsongsavgiften enligt följande: den av syskonens dyraste avgift betalas till sitt fulla
belopp och övriga syskons avgifter reduceras med 10%.
Frånvaro (t.ex. andra hobbyn, semesterresor, lägerskola) kompenseras ej. Frånvaro p.g.a. sjukdom/skada
kan kompenseras genom att lämna in en fritt formulerad anhållan till styrelsen med bifogat läkarintyg. 14
dagars självrikstid tillämpas. Sjukledigheten anses påbörjad från det datum läkaren har utfärdat intyget.
Kompensationer ges ej retroaktivt. Läkarintyget är giltigt i max 2 månader, varefter ett nytt intyg måste
uppvisas. Om samma sjukdom eller skada återkommer inom 14 dagar efter upphörandet av tidigare
sjukledighet tillämpas ingen självriskperiod. Läkarintyget ska delges styrelsen. Ifall sjukledigheten
fortsätter till nästa säsong ombeds konståkaren lämna in ett nytt läkarintyg.
Begränsningar i träningsförmåga berättigar ej till kompensation (t.ex. hoppförbud, men annars förmåga att
delta i träningen).
Avgiften för frånvaromånader räknas enligt följande (i exemplet används 30 dagar): månadsavgift –
(månadsavgift * (sjukledighetsdagar-självriskperiod)/antal dagar i månaden), Exempel. 24 dagars
sjukledighet, månadsavgift 160€, 160 – (160 * (24-14)/30) = 107€
Om träningarna avbryts vid en eventuell pandemi eller av föreningen oberoende orsaker, avbryts inte
faktureringen av säsongsavgiften automatiskt utan först faktureras avgiften normalt i 2 månader varefter
avgifterna anpassas efter de rådande omständigheterna. Strävan är då att anpassa fortsatt träningsverksamhet i enlighet med rådande omständigheter (smågruppsverksamhet, distansträning mm.)
Vasa Arenas avbokade isturer kompenseras ej till VLK:s konståkare. I mån av möjlighet ordnas ersättande
istur till berörda grupper.
Vid sjukfrånvaro av tränare och/eller ledare eller annan personal försöker ersättare ordnas. Ifall ersättare
inte kan ordnas kompenseras inte uteblivet träningstillfälle.
3 Försenad betalning eller obetald avgift
Fakturorna levereras elektroniskt till den mailadress som uppgetts i medlemsregistret.
Fakturorna bör betalas senast på den i fakturan angivna förfallodagen. För förfallna fakturor skickas en
betalningspåminnelse, till vilken en påminnelseavgift på 5€ påförs från och med den första påminnelsen.
Om avgifter inte betalas trots betalningsuppmaningar, driver föreningen in betalningen via indrivningsbyrå.
Konståkare kan inte anmäla sig till tävlingar i händelse av en förfallen avgift.
Ifall förfallna avgifter är flera än en är åkaren inte berättigad att delta i träningar.
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Konståkare kan inte anmäla sig till kommande säsong ifall det förkommer obetalda avgifter från
föregående säsong. Avgifterna behöver vara betalda innan den nya säsongen.
Vid tillfälliga betalningsproblem kontaktas kassören: rahastonhoitaja@vaasanluistinkerho.fi.
I händelse av oklarheter gällande avgifterna (meningsskiljaktighet gällande fakturans belopp eller riktighet)
är målsman/konståkaren skyldig att kontakta styrelsen, hallitus1@vaasanluistinkerho.fi skriftligen samt
kassören, rahastonhoitaja@vaasanluistinkerho.fi
4 Avslutande av utövandet
Ifall konståkaren avslutar konståkningen under pågående säsong ska detta skriftligen meddelas till
föreningens styrelse. Avgiften betalas för uppsägningsmånaden och därpå följande månad. Ifall åkaren
meddelar i april att hen slutar men i augusti anmäler sig till en ny säsong, så uppbärs juni månads avgift
retroaktivt.
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