Medlemsavgift for Frisk Asker Fotball
All påmelding og betaling skjer via min idrett fra Idrettsforbundet. Foreldre må også være
selvstendige medlemmer for å ha stemmerett som er likt for alle idrettslag.
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene, jf. § 3(1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovutvalget/lovnorm-for-idrettslag_12.01.docx

Hvordan betale medlemsavgift for Frisk Asker Fotball
1. Gå www.minidrett.no
2. Klikk på ny bruker for å opprette eller sjekke om du allerede har en bruker. Det skal
opprettes bruker på foresatte

3. Opprett ny bruker eller logg inn med eksisterende bruker. Sørg for at «min profil» er
oppdatert med korrekt kontaktinformasjon
4. Når du som foresatt er logget inn kan du legge til dine familiemedlemmer fra din egen
profil i Min idrett. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og
vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av
profilene samlet.

5. Klikk på ditt barn og velg betaling. Der skal det ligge faktura på 300,- pr barn som er
medlemsavgift for IF Frisk Asker AIL. Ingen er fritatt medlemsavgift!
6. Spillere over 15 år/foresatte/trenere/lagledere/styret må i tillegg betale medlemsavgift for
seg selv for å ha stemmerett på årsmøtet. Medlemsavgift må være betalt 1 mnd før
årsmøtet for å ha stemmerett

7. Hvis du ikke finner medlemsavgiften for deg eller ditt barn må du klikke på, «medlemskap»
og klikk på «finn ny klubb»

8. Søk på Frisk Asker og velg «IF Frisk Asker AIL» og klikk «Send søknad»

9. Klubben må godkjenne medlemskapet og sende faktura for medlemskap. Du vil få
mailvarsling når dette er gjort, og er klart til betaling i minidrett.no
10. Hvis du har problem med å logge inn, finne familierelasjoner, finne riktig klubb etc
a. Bruk hjelp https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning
b. Ring Idrettens supporttelefon 03615
c. Send epost til minidrett@idrettsforbundet.no
Lykke til!
Styret Frisk Asker Fotball

