Varmt välkommen till Leksands Baseboll och Softbollklubb!
Vi ser fram emot en givande säsong där alla känner att de är en del av laget
och vår förening! Nedan har vi sammanställt information om det som berör alla
och var du kan vända dig för övriga frågor.

Avgifter
Medlemsavgift 100 kronor per person.
För att delta i seriespel, cuper och träningar måste man vara medlem. Senior och
juniorspelare ska dessutom underteckna ett spelarkontrakt. Medlemsavgiften ger
dig också rätt att rösta vid föreningens årsmöte.
Träningsavgift
• Spelare Senior (f. 2001 och tidigare) 2300 kronor
• Spelare Junior (f. 2002-2005) 1200 kronor

I avgiften ingår:
• Spelarlicens med olycksfallsförsäkring. Licensen är ett krav från Svenska
Baseboll och Softboll Förbundet för att få spela matcher och turneringar.
• Anmälningsavgifter till serier och cuper.
• Träning och deltagande i seriespel.
Om det är svårt att betala hela summan på en gång finns det möjlighet att dela
upp betalningen, kontakta oss via mail info@lbsk.se så ordnar vi en
betalningsplan.

Arbetsinsatser
Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete. Ingen insats är för liten, och
din medverkan är betydelsefull för att kunna upprätthålla en välmående och
levande förening. I Leksands Baseboll och Softbollklubb har vi valt en
föreningsmodell och kultur som bygger på gemensamt ideellt arbete för att
kunna hålla nere våra avgifter och ge fler möjlighet att delta.
Föreningens största kostnader är hyran för vår basebollplan, softbollplan och
driften av vårt klubbhus. Andra exempel på kostnader är inköp av gemensam
utrustning, anmälningsavgifter till serier och cuper och ersättningar till domare,
coacher och ledare.
För att finansiera vår verksamhet behövs arbetsinsatser från både spelare och
föräldrar och vi försöker fördela detta på ett rättvist sätt över alla lag. Se

tabellen nedan som listar de arbetspass som vi som förening har åtagit oss under
detta år och hur arbetena är fördelade.
Baseboll och softboll är en sport som främst utövas under sommaren men för
att finansiera sommarsäsongen så krävs arbetsinsatser under hela året!
Passen bemannas av utsedd arbetsledare och alla medlemmar informeras om
passen genom mailutskick och på den gemensamma Facebookgruppen: LBSK
Jobb. Notera att om man som spelare slutar under säsongen så är man
skyldig att bemanna de pass man tilldelas under året!
Jobb

Datum

Vilka som
jobbar

Antal pass /
spelare

Cirka intäkt

Leksand Dog Show
OBSK inställd 2021 pga
Corona

juni

Senior, junior

2

14 000

Senior, junior,
Barn U9, U12,
U15

1 (Barn U9)

Kioskförsäljning –
SHLmatcher, Tegera
Arena Leksands IF

Säsong
21/22
(OktoberMars)

3-4 (Barn U12,
U15)

100 000

4-5 (senior junior)

Enstaka evenemang t ex
inventering Coop

Senior, junior

2

15 000

LBSK kiosk
hemmamatcher

Senior, junior

1-2

15 000

Mer information
Du kanske har frågor som vi inte besvarat här. Kika gärna igenom vår hemsida
www.leksandbaseboll-softboll.se eller kontakta oss i styrelsen på
info@lbsk.se så hjälper vi gärna till.
Vill du vara med och hjälpa till under året som ledare, tränare, styrelseuppdrag,
administration mm? Kontakta oss så berättar vi mer!
Väl mött på våra planer i sommar!
Styrelsen för Leksand Baseboll och Softboll Klubb

