Kära OAIK:are!
TACK för att Ni återigen väljer att vara en del av Oskarshamns AIK och göra dess verksamhet möjlig!
Vare sig du själv spelar, har barn som spelar, är ledare, publik, funktionär, supporter eller eldsjäl så är det
tack vare dig som Oskarshamns AIK finns. Det är också för dig som vi finns. Vi hoppas att du fortsatt
vill vara en del av ett nytt spännande fotbollsår nu när våra seniorer, akademispelare och ungdomslag
förbereder sig för säsongen 2020.
Det är nu dags att betala medlemsavgift och för de som tillhör ett lag även träningsavgift enligt nedan.
Medlemsavgiften fastställdes av styrelsen och klubbades på höstmötet.
Med vänlig hälsning
Oskarshamns AIK, Styrelsen

-------------------------------FAKTURA – Medlemsavgift 2020
Fakturanummer: 2020
Fakturadatum: 2020-02-06
Betalningsvillkor: 30 dagar
Medlemsavgift & Träningsavgift

Kunduppgifter:
Medlem OAIK 2020

Spelare födda

Medlemsavgift 2020
Fotbollsskolan
Ungdomsfotboll
Akademin

Pris totalt
300: -

2014–2011
2010–2006

700 kr (varav träningsavgift 400 kr)
900 kr (varav träningsavgift 600 kr)

2005 →

2 100 kr (varav träningsavgift 1800 kr)

OAIK-boys

1 200 kr (varav träningsavgift 900 kr)

Senior

2 200 kr (varav träningsavgift 1900 kr)
Meddelande: Vid inbetalning ange namn
samt personnummer

Betalningsalternativ:
Postgiro: 37 22 40-2

Bankgiro: 845–1114

Swish: 123 304 80 14

Alla medlemmar godkänner vid inbetalning av medlemsavgift, om inget annat meddelas till
Oskarshamns AIK:s kansli, att Oskarshamns AIK har rätt att publicera namn och bilder av
vederbörande på vår hemsida. Kontakt: Tel kansli 0491–10051 Mejl: klubbchef@oskarshamnsaik.se

SVARTVITA DATUM ATT NOTERA 2020
•
•
•

Svenska Cupen på Ernemar IP: 22 feb 14:30 vs Örebro SK & 29 feb 16:30 vs IF Elfsborg.
Hemmapremiären Ettan Södra långfredagen 10 april: OAIK vs Lunds BK 15:00.
Årsmöte – Prel. Tisdag 17 mars -19:00

OAIK-dagen i mars/april (datum spikas av ungdomsledare)
En heldag för hela #OAIKfamiljen! Fokus på fotografering och klädesprovning för våra pojk/ungdomslag. Det blir också en dag full med aktiviteter för barn, bl.a. OAIK-shopen, FIFA-spel,
autografskrivning med A-laget, teknikbana, tipspromenad och öppen kiosk.

-------------------------------SÅHÄR STÖTTAR DU ENKELT FÖRENINGEN:
PANTA MERA – FÖRENINGSKAMPANJ
Så här gör du: 1. Samla dina burkar och PET-flaskor i separata påsar/säckar. Skadade och utländska
burkar är också tillåtna! 2. Du lämnar detta i vår Pantbox. 3. Klart. Pantboxen står i direkt anslutning
vid infarten till Ernemar IP, Lotsgårdsvägen 3.
Genom detta initiativ har du ekonomiskt stöttat OAIK, samtidigt har du gjort en god samhällsinsats för
en bättre miljö! Mer info på hemsidan: http://oskarshamnsaik.se/foreningskampen-pantamera/
INTERSPORT
Koppla ditt medlemskap hos Intersport till Oskarshamns AIK och hjälp till att stötta oaikfamiljen! 3
% av summan går direkt till OAIK, samtidigt som du erhåller din normala bonus. Registrera OAIK
som din förening i butik eller via nätet. Kläderna går från 2020 även att beställa online, direkt i
mobilen eller på datorn. Mer info på hemsida: http://oskarshamnsaik.se/profilklader/
TUSENKLUBBEN – SÄSONGSKORT
Säsongskortet med det lilla extra! - Säsongskort med entré till OAIK:s samtliga seriematcher på
hemmaplan. Valfri sittplats på sektion B. Kaffe i halvtid under samtliga seriematcher på hemmaplan.
Automatiskt medlemskap i Tusenklubben och personliga inbjudningar till event. Ditt namn exponeras
i presentationsblad och på hemsidan, som en trogen support till Oskarshamns AIK: Pris: 1000:Teckna ditt medlemskap genom ett formulär på hemsidan eller via: klubbchef@oskarshamnsaik.se
Läs mer på hemsidan här: http://oskarshamnsaik.se/sasongskort/
SVENSKA SPEL – GRÄSROTEN
50 miljoner kronor fördelas ut till ungdomsidrotten. Du bestämmer vart! Glöm inte att koppla ditt
spelkort hos Svenska Spel till Oskarshamns AIK! Ett enkelt sätt att stödja ungdomsidrotten, som helt
kostnadsfritt går att stödja genom att säga till i butik, ringa kundtjänst eller registrera på hemsidan hos
Svenska Spel. Välj Oskarshamns AIK nästa gång du spelar Lotto, Stryktips, Lången, Bomben osv.
MÅLSPONSRING 2020
Var med och sponsra OAIK, samtidigt som du är med i utlottningen av fina priser. Högsta vinst är en
fotbollsresa för två personer till Barcelona eller Berlin med hotell, flyg och matchbiljetter inkluderat.
Efter seriens slut, betalar du 7: -/mål som OAIK gjort i seriespelet 2020. Som tack för detta har du
chans att vinna fina priser! Blankett och info på hemsidan: http://oskarshamnsaik.se/oaik-tipset/

