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Styrelsens förslag till Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter 200101 – 201231 

Familj:  600 kr i familjen ingår de familjemedlemmar som bor på samma adress. 

Enskild:  300 kr.      

 

 

 

Styrelsens förslag ang. medlemskap Korpen 

Svenska Motionsidrottsförbundet 
IK Bergaströms strategi ”en mötesplats för alla” har lagt grunden till att vi växt de senaste 

åren genom att bredda vår verksamhet bredare än den traditionella friidrotten. Basket, gym, 

Skatepark, fritidsgård, bangolf har till kommit och medlemskapet under perioden 

dubblerats. Omsättningen har ökat med nästan 500% och vi har tagit steget mot att bli en av 

de största samhällsaktörerna i Lilla Edet. Vi ser att vi behöver fortsätta växa och bredda vårt 

erbjudande till våra befintliga och nya medlemmar.  

Under ett par år har diskussionerna gått med Korpen Lilla Edet om ett samarbete eller 

sammangående, då många medlemmar och engagerade är med i bägge klubbar. Det har nu 

resulterat i ett gemensamt beslut som IK Bergaströms styrelse står bakom:  

 Korpen Lilla Edet går in i IK Bergaström med deras medlemmar, verksamhet och 

ekonomi.  

Beslut IK Bergaström behöver fatta: 

 Att ta emot Korpen Lilla Edets medlemmar, verksamhet och ekonomi från den 1/7-

2019.  

o Medlemmar som betalt sin medlemsavgift till Korpen under 2019 anses även 

att ha betalat sin medlemsavgift till IK Bergaström för 2019.  

 Att IK Bergaström ska söka medlemskap i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 

samt deras Specialdistriktsförbund.  

 Att godkänna av styrelsen föreslagen Stadgeändring.  
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Beslut Korpen Lilla Edet behöver fatta: 

 Att Korpen Lilla Edet uppgår i IK Bergaström från och med 1/7 2019. 

o Föreningen läggs ner från och med 30/6-2019 

o Alla medlemmar, verksamhet och ekonomi flyttas över till IK Bergaström 

o Korpens medlemmar för 2019 kommer anses som medlemmar i IK 

Bergaström. 

 Att ge Styrelsen i uppdrag att förberedda detta samt ett nedläggande av föreningens 

verksamhet till den 30/6-2019. Detta skall bekräftas med ett nytt årsmöte som 

hanterar nedläggandet av föreningen senast 30 sept 2019.  

 

 

 


