Medlems- och terminsavgifter 2022
Ständig medlem (ev. terminsavgift tillkommer)
Medlemsavgift 2022
Familjemedlemskap (alla skall vara mantalsskrivna på samma adress)

1500 kr
120 kr
300 kr

Terminsavgifter
Vattengympa
Crawlkurs/mastersimning
För mastersimning mer än en gång/vecka

1200 kr
1200 kr
450 kr

Simskolegrupperna
Simskola alla grupper
Sommarsimskola

1200 kr
1200 kr

Simhoppgrupper
Grundnivå
Tävlingsgrupp

1200 kr
1200 kr

Tävlingsgrupper
Simiaden yngre
Simiaden äldre
Mästerskap yngre
Mästerskap äldre

1500 kr
1700 kr
1900 kr
2000 kr

Licensavgifter för tävlande,
Avgift till Svenska Simförbundet för registrering av officiella tävlingsresultat. Gällande varje
verksamhetsår. Detta gäller simmare, simhoppare och mastersimidrottare. Ålderskategori bestäms
av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.
 150 kr för barn 12 år och yngre
 225 kr för ungdom 13-16 år
 300 kr för 17 år och äldre
 300 kr för mastersimidrottare
Avgifter för deltagare i tävlingar tillkommer enligt följande,
vid hemmatävlingar: självkostnadsavgift varierande beroende på föreningens kostnader per tävling.
vid fastlandstävlingar: 1200 kr per tävling
Tillkommande kostnader relaterade till enskilda individers behov vid tävling på fastlandet,
(medicinska eller sociala behov) bekostas enligt självkostnadsprincip.
Avgifter för deltagare i tävlingar genom kval uttag(riksnivå),
WSS står för avgift och resa.

Avgifter för deltagande vid lägeraktiviteter enligt följande,
Självkostnadsavgift

1

WSS Resepolicy med riktlinjer
Inom WSS företas ett stort antal resor med båt och bil, buss. Det är därför väsentligt att vi har en
vägledande policy för dessa resor samt att det finns gemensamma riktlinjer för hur vi genomför dessa
resor.
Omfattning
Denna resepolicy med riktlinjer gäller för alla verksamma inom WSS där resor helt/delvis bekostas av
föreningen.
Målsättning
Målet med policyn är:




Att samtliga resor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt.
Att samtliga resor ska planeras och genomföras på ett så miljömässigt sätt som möjligt.
Att samtliga resor ska genomföras så kostnadseffektivt som möjligt.

Riktlinjer, allmänt
Inför varje säsong ska respektive grupp göra en planering av de resor som måste göras med
utgångspunkt i planerade tävlingar, träningsresor, läger etc. En redovisning ska göras av:





Antal resor till tävlingar och träningsläger som ska göras.
Hur många ledare som behöver medfölja
Vilket färdsätt som kommer att väljas.
Hur stor den totala resekostnaden kommer att bli.

Redovisningen ska ingå i den verksamhetsplan som ska lämnas in till styrelsen före varje säsong.
Resor för WSS räkning:











Resor till/från Gotland genomförs som regel med båt. Vissa undantag kan göras för resor på
ort där båt inte blir realistiskt ur ett tidsperspektiv. Beslut om detta tas i samband med planering
och budgetering inför varje säsong.
Resor bokas alltid med idrottsrabatt.
Boende bokas uteslutande på Scandic (undantag beviljas av styrelsen) där middag ingår om man
bokar med Sportkortet. Skulle middag inte ingå står WSS för detta till en kostnad av max 150
kr/person.
Lunch under tävlingsresor står WSS för till en kostnad av max 130 kr/person och dag. Är man
förslagsvis i närheten av ett IKEA-varuhus är rekommendationen att äta lunch där, såväl ur ett
hälsomässigt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Ofta ingår middag på Scandic.
Mat på båten vid ut-/hemresa står respektive deltagare själv för.
Medföljande utsedda ledares kost- och logi bokas och bekostas av WSS
Tillkommande kostnader (biobesök, museum eller liknande) står respektive deltagare själv för
om inte annat på förhand beslutats.

Övrigt


Samling inför avresa sker vid Solbergabadet, 1 timme före färjans avgång.

Avlämning av aktiva vid hemkomst sker på parkeringen vid gamla fängelset

