MEDLEMSENGAGEMANG
Vad förväntas av medlem?
Förändring gällande medlemsengagemang.
Vissefjärda CK är en ideell förening med allt vad det innebär.
Det är du och alla andra medlemmar som är Vissefjärda CK.
Föreningen blir till vad du och alla vi andra gör den till.
En ideell förening kräver ideella insatser av var och en.
Ingen kan göra allt, alla kan inte heller göra allt men alla kan göra något.
De senaste åren så har allt för mycket sysslor belastat allt för få medlemmar,
vilket gör att vi riskerar att mista eldsjälar som tröttnar på den hårda arbetsbelastningen.
Vissefjärda CK drog igång projektet Nytänk 2015 hösten 2014, och nu är det dags att utveckla detta
vidare. Under åren har det varit problem med att få fram tillräckligt med träningsvärdar, och även
deltagandet på arbetsdagar har varit för lågt.
Fr.o.m. 2016 har klubben preciserat vad det innebär att vara medlem i Vissefjärda CK.
Alla aktiva medlemmar måste hjälpa till på något sätt i klubbens verksamhet (som aktiv medlem räknas
alla förare med licens i klubben samt deltagare av crosskolan och guldhjälm- & ungdomsgruppen).
En aktiv förare (eller målsman till förare) ska ställa upp på minst nedanstående.
•
•
•

Träningsvärd vid minst ett tillfälle.
Vara delaktig vid minst en arbetsdag.
Vara funktionär vid minst en tävlingsdag

Det är många medlemmar som idag gör mångfalt mycket mer än ovanstående,
och vi är självklart mycket tacksamma om du också ställer upp mer än vad minimikraven kräver.
Skulle det vara helt omöjligt för dig att ställa upp på ovanstående, så finns möjlighet att kunna hjälpa till
på något annat sätt som gynnar klubben som helhet. Ta i så fall kontakt med någon i styrelsen
och kom med förslag på vad du/ni kan göra istället.
Träningskort.
Fr.o.m. 2016 så är det inte möjligt att köpa sig fri från att hjälpa till i klubben.
Normal träningsavgift är oförändrad, 40:- för träning på lilla banan, och 120:- på stora banan.
De rabatterade avgifterna för träningskort kvarstår också.
Skillnaden är att grundkravet på alla aktiva medlemmar ligger som grund och villkoren för träningskort
tillkommer ovanpå grundkravet.
Det blir alltså följande krav som ska uppfyllas för att inneha ett träningskort. (reviderat 2/5 2016)
•
•
•

Träningsvärd vid minst 1 + 1 dag, totalt 2 dgr.
Vara delaktig vid minst 1 + 1 arbetsdag, totalt 2 dgr.
Vara funktionär vid minst 1 + 1 tävlingsdagar.

Även här gäller samma som för medlemskapet.
Skulle det vara helt omöjligt för dig att ställa upp på ovanstående, så finns möjlighet att kunna hjälpa till
på något annat sätt som gynnar klubben som helhet. Ta i så fall kontakt med någon i styrelsen
och kom med förslag på vad du/ni kan göra istället.

Med hopp om ett gott Crossår.
Styrelsen
Vissefjärda CK

