Välkommen till Austur Islandshästförening på Gotland
Gotland!
BLI MEDLEM DU OCKSÅ
Genom att bli medlem i Austur blir du också medlem i Svenska
Islandshästförbundet (SIF). Då är du med och stödjer islandshästens utveckling
i Sverige, såväl som härlig fritidshäst till imponerande tävlingshäst. Vi
välkomnar alla i gemenskapen
kapen runt vår fantastiska häst!
Som medlem får du tidningen Islandshästen 5 ggr/år, 10% premierabatt på
Agrias enskilda hästförsäkringar samt gratis tillträde till databasen World
Fengur (värde 1600:-). Deltar du på arrangemang i Austurs regi ingår dessutom
en olycksfallsförsäkring. Läs mer om medlemsf
medlemsförmåner på SIF/Medlem:
http://www.icelandichorse.se/MEDLEM/formanerochmojligheter/
Medlemskapet gäller per kalenderår d.v.s. januari
januari-december.

HÄR ANSÖKER DU OM MEDLEMSKAP
Betala in medlemsavgiften till Austur BG 670
670-7657 eller Swish: 123-3819794 och fyll i dina
personuppgifter på IdrottOnline. Länk till medlemsansökan på IdrottOnline:
www.idrottonline.se/IslandshastforeningenAustur
www.idrottonline.se/IslandshastforeningenAustur-Islandshast/Foreningen/Medlemsansokan.
Islandshast/Foreningen/Medlemsansokan.

STÖDMEDLEM
Gäller det stödmedlemskap behöver du ange vilken som är din huvudförening - maila
webmaster@austur.org

TYP AV MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFTER 201
2019
Introduktionsmedlem 350 kr - Nya
ya medlemmar och den som inte varit me
medlem
dlem de senaste tre åren
får en kraftigt reducerad medlemsavgift det första året och betalar endast 350 kr. Erbjudandet är
personligt, det går ej att ansluta annan familjemedlem till detta medlemskap. Tidningen
Islandshästen ingår.
Senior 510 kr - Vuxen medlem.
dlem. TTidningen Islandshästen ingår.
Familj 720 kr - Vuxen
uxen medlem inklusive familjemedlemmar. SSamtliga
amtliga personer i en familj
fami skriven på
samma adress som seniormedlem
seniormedlem. Tidningen Islandshästen ingår.
Junior tom 18 år 260 kr - Barn/Ungdom t.o.
t.o.m. året en fyller 18 år. Tidningen Islandshästen ingår.
ingår
Stödmedlem 100 kr - Gäller endast de som är huvudmedlem i annan lokalklubb. OBS! Tidningen
islandshästen ingår ej!

MEDLEMSREGISTER - IDROTT ONLINE
Nu kan alla medlemmar själva ändra sina uppgifter i de
dett nya medlemsregistret på IdrottOnLine (IOL),
www.idrottonline.se. I inloggningsrutan skriver du ditt personnummer (ÅÅMMDD
(ÅÅMMDD-XXXX). Om du har
ett lösenord skriver du i detta. Annars klickar du på ”Glömt lösenord” och då får du instruktioner till
din e-post, som finns registrerad i medlemsregistret, om hur du går tillväga.

AUSTUR PÅ FACEBOOK
Du som är medlem i Austur kan gå med i de två slutna grupperna som finns på FB. Det är dels "Austur
- En Islandshästförening på Gotland" och dels "Austur Köp-Byt-Sälj" sida. Sök upp grupperna och
ansök om medlemskap.

OFFICIELL FB-SIDA
Som ett komplement till sidan för enbart medlemmar har det skapats en officiell klubbsida Islandshästföreningen Austur. Leta upp den - "Gilla" och bjud in alla vänner och bekanta.

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND
GIF bildades i november 2016 och till förbundet hör alla islandshästföreningar, som har sitt säte på
Gotland. I dagsläget finns bara en förening på ön - Austur. Kontakt:
gotlandsislandshastforbund@austur.org
Det finns även en officiell sida för Gotlands Islandshästförbund:
http://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Distrikt/GotlandsIHF.

SPONSORHUSET
Om du registrera dig hos Sponsorhuset och börjar handla på Sponsorhuset får både du och Austur
Islandshästklubb pengar tillbaka när du handlar. Läs mer på www.austur.org

RESEBIDRAG
Du har möjlighet att få lite återbäring på dina reskostnader med färjan i samband med tävling på
fastlandet. Det är den tävlandes eget ansvar att rapportera in nödvändiga uppgifter till föreningens
kontaktperson. Austur söker resestöd två gånger/år (senast 15/1 och 15/7). Ansvarig: Ingrid Wahlén,
webmaster@austur.org

UNGDOMSRABATT
Ungdomsrabatt på kurser är 25% - dock högst 450kr. Rabatten
gäller för dig som är huvudmedlem i Austur och till den dag man
fyller 18 år. OBS! Ingen rabatt på kurser riktat enbart till
ungdomar!
AKTIVITETSSTÖD Austur får stöd för aktiviteter med minst tre
deltagare mellan 7-25 år + eventuell vuxen ledare. Pengarna går
till ungdomskassan. Redovisas till: Ingrid Wahlén,
webmaster@austur.org

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I AUSTUR ISLANDSHÄSTFÖRENING!

