SERIEAVGIFTER SÄSONGEN 2019–2020
Herrar div 2

14 000 kr

Damer div 1

14 000 kr

Herrar div 3

11 000 kr

Damer div 2

9 000 kr

Herrar div 4

9 000 kr

Damer div 3

7 000 kr

Herrar div 5

7 000 kr

Damer utveckling

4 600 kr

Herrar utveckling

4 600 kr

Damer Veteraner

4 100 kr

Herrar veteraner

4 100 kr

Damjuniorer

3 600 kr

Herrjuniorer

3 600 kr

Flickor Röd

2 400 kr

Pojkar Röd

2 400 kr

Flickor Blå

2 200 kr

Pojkar Blå

2 200 kr

Knatteligan Grön*

Knatteligan Grön*

700 kr

700 kr

*Anmäls/faktureras separat i slutet på säsongen

-

En förenings serieanmälan anses inte giltig för än eventuella skulder till StIBF är
reglerade.

-

Serieanmälan faktureras. Föreningen kan välja att dela upp betalningen av
säsongens serieavgifter till två tillfällen. Den första delbetalningen (50%) av
serieavgiften skall vara förbundet tillhanda senast den 22 juni och resterande
betalning (50%) senast den 12 oktober 2019.

-

Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Därutöver kan
påminnelseavgift på 50 kr och straffavgift på 500 kr komma att tas ut.

-

Kvarstår skulder för serieanmälan den 31 december 2019 utesluts föreningens
samtliga lag som administreras av Stockholms Innebandyförbund.

-

Om föreningen är ny tillkommer en garantiavgift på 1 000 kr.

-

Föreningen faktureras en avgift på 325 kr/lag till resepotten för domare.
Nytt denna säsong är att förbundet administrerar domararvodet och fungerar
som betalningsförmedlare åt föreningen.
Detta gäller ej klasserna där föreningen tillsätter matchledare/föreningsdomare.

-

Anmälan är bindande från och med 9 maj 2019, serieavgiften återbetalas inte efter
nämnda datum.

-

Förening vars lag avanmäls/utesluts ur seriespel efter den 10 augusti 2019 debiteras
enligt nedan:
Blå lag
Röda lag
Svarta lag (junior, utveckling, veteran)
Seniorlag

2 000 kr
3 000 kr
3 500 kr
Halva serieavgiften

