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Hej, och välkommen till Eksjö Södra IK, hoppas att du 
kommer att trivas med oss. 
• Information om ESIK 

Vi värnar om miljö och kostnader så vi gör inga utskick på papper, utan all information sker 
via hemsidan www.eksjosodraik.se och i någon mån via klubbens Facebook-sida. Se även 
sajtkartan här nedanför. (Underrubriker i urval. Dessa kan även variera över tid). 
 Hem   Träning 

   Nyhetssida      Grupper 
           Kalender      Egna gymmet 

Sajtkarta   Tävla 

Eksjö stadslopp     Anmäl dig 
Bli medlem      DM, GM, SM 
   Medlemsansökan     Ersättningar 

   Klubbkläder   Svenska Spel 
   Försäkringar    Bonus via Intersport 
Om Eksjö Södra IK  Egna arrangemang  
   Kontaktuppgifter  Resultatstatistik 

  

   Medlemsavgifter  Klubbrekord 

   Styrelse   Turist i Eksjö 

   Ledare   Eksjö kastläger 

• Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är avsedd att täcka del av kostnaderna för kansli/klubbstuga, 
försäkringar samt administration av föreningens verksamhet. Gällande belopp 
framgår av hemsidan.  

• Aktivavgift 
Aktivavgiften finansierar delar av administrationskostnaderna samt hyra av 
träningsanläggningar, inomhushallar, materialinköp, samt utbildning av 
tränare. 
Aktivavgiften gäller alla som deltar i föreningens organiserade verksamhet i en 
träningsgrupp eller som nyttjar redskap och anläggningar som tillhör klubben.  
Gällande belopp framgår av hemsidan. 
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• Familjeavgift 
Vi tillämpar ett avgiftstak, så att summan av avgifterna för en familj inte över-
stiger ett visst belopp. Gällande belopp framgår av hemsidan. Som familj räknas 
vårdnadshavare, hemmaboende barn utan egen försörjning, samt barn som 
studerar på annan ort. 

• Avgifter faktureras årsvis i förskott, eller i samband med nytt 
medlemskap. 

• Funktionär 
Medlemsavgifter, plus statliga och kommunala bidrag täcker inte klubbens kostnader för 
att bedriva verksamheten. Därför behövs ytterligare inkomstkällor. Klubben 
anordnar tävlingar, varav det årliga stadsloppet sista fredagen i maj är den i 
särklass viktigaste inkomstkällan. Utöver detta ordnar klubben i samarbete med 
två andra föreningar en höstmarknad och en julmarknad. Intäkterna från dessa 
arrangemang avser att täcka delar av kostnader för träning inklusive läger, 
startavgifter, samt rese- och logikostnader i samband med SM-tävlingar. 
Men för att genomföra dessa arrangemang krävs ett varierande antal med-
lemsinsatser i form av funktionärsarbeten. Kravet omfattar samtliga aktiva som 
deltar i föreningens organiserade träningsverksamhet i en träningsgrupp eller 
som nyttjar redskap och träningsanläggningar som hyrs av föreningen. 
Varje familj med aktiva som tillhör någon träningsgrupp, eller nyttjar tränings-
anläggningar/redskap, förväntas jobba som funktionär vid klubbens arrange-
mang. Ett funktionärspass är arbete vid ett arrangemang under en dag, oavsett 
arbetets omfattning.  
Vid stadsloppet behövs exempelvis ett 70-tal personer på tävlingsdagen. 
Exempel på funktionärsuppdrag: 

▪ flaggvakt (vid passage över bilvägar) 
▪ vätska (dela ut vätska vid löptävling) 
▪ funktionär (mäta, föra in resultat, hålla koll på startordning mm) 
▪ starter (start av sprintlopp och löpartävlingar)  
▪ nummerlappsutlämning 
▪ prisutdelare 
▪ kioskpersonal 
▪ grilla hamburgare 
▪ bygga banor/ta fram redskap och material 
▪ sätta upp skyltar 
▪ speaker 
▪ sekretariat 
▪ sjukvårdspersonal 
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• Så här ser klubbens ekonomiska sammanhang ut 
(Belopp i tusental.) 

Medlemsavgifter      40 
Startavgifter egna arrangemang   115 
Annat       40 
Aktivitetsbidrag       80 
Marknader       45 
Summa inkomster    320 
Hyror      -65 
Redskap, underhåll, mm     -30 
Administration      -45 
Arrangemang      -80 
Tävlande annan ort     -45 
Premieringar, kurser, mm.     -45 
Summa utgifter    -310 
 

• Gruppförälder 
Varje träningsgrupp har en eller flera gruppföräldrar som: 

▪ agerar som föreningens förlängda arm mot medlemmar i gruppen. 
▪ ansvarar för att information från styrelse når alla i gruppen. 
▪ håller medlemsregistret uppdaterat, dvs ser till att nya medlemmar registreras direkt 

och informerar kansliet om medlemmar som slutar. 
▪ påminner om avgifter. 
▪ ser till att hålla föräldramöten 2 ggr/år. 
▪ stödjer tränarna med förberedelser och genomförande av läger, tävlingar, 

säsongsavslutning osv 
▪ hjälper till med andra aktiviteter. 
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