Belöningssystem
Frövi Bk är en ideell förening, vilket innebär att klubbens verksamhet helt är beroende av medlemmarnas ideella engagemang och arbete. All verksamhet som sker i Frövi bk, allt ifrån gräsklippning, kurser och tävlingar, sker därmed
på ideell basis och några löner betalas inte ut.
För att tacka våra medlemmar för deras ideella engagemang och för att sporra ännu fler medlemmar att bli aktiva
har Frövi Bk beslutat att införa ett belöningssystem. Belöningssystemet innebär att Frövi Bks medlemmar erbjuds att
delta i olika aktiviteter som klubben anordnar i utbyte mot att de får rabatterat pris på klubbens kursavgifter. Belöningssystemet ska erbjudas ALLA medlemmar i Frövi Bk som anmäler sig till en kurs under 2018. Systemet kan endast utnyttjas för rabatt på kursavgifter.
Belöningstrappan
Belöningssystemet är uppbyggt som en trappa med fyra steg och där varje steg motsvarar medlemmens deltagande i
en av nedan specificerade aktiviteter. Genom att ta del av belöningstrappan förbinder sig medlemmen att närvara
vid minst ett, men max fyra tillfällen vid aktiviteter som klubben anordnar. För att medlemmen ska få ta del av
”Steg 3” på belöningstrappan måste denne närvara vid minst en dag på Frövi Bks agilitytävling Augustisnurren, som
är en av klubbens största aktiviteter.
Belöningstrappan kan endast utnyttjas vid en kurs per år. Detta innebär att om medlemmen går flera kurser erbjuds
belöningstrappan endast vid ena kursen, medlemmen får därmed betala full kursavgift för kurs nummer två. Om
medlemmen tar del av belöningstrappan och därefter inte fullföljer sina åtaganden förbinder sig medlemmen att
erlägga ersättning till Frövi Bk motsvarande den rabatt som medlemmen erhållit.
Steg 1: Medlemmen erhåller 150 kr rabatt på kursavgiften

Steg 4

Steg 2: Medlemmen erhåller 300 kr rabatt på kursavgiften
Steg 3*: Medlemmen erhåller 500 kr rabatt på kursavgiften

Steg 3*

Steg 4: Medlemmen erhåller 700 kr rabatt på kursavgiften
Steg 2

Steg 1

Full kursavgift

Exempel
Emma anmäler sig till vårens valpkurs 2018
som startar den 2 maj 2018. Hon erbjuds då
belöningstrappan och förbinder sig att delta vid
tre av klubbens aktiviteter, varav en är ”Augustisnurren dag 2”.
Emma väljer då att utnyttja belöningsstegen vid
betalning av valpkursen. Valpkursen kostar ursprungligen 1 050 kr och Emma betalar efter
erhållen rabatt 525 kr till klubben.

Klubbens aktiviteter under 2018
Städdag på klubben (heldag): lördagen den 5 maj kl. 11.00 – 15.00
Städdag på klubben (halvdagar): torsdagen den 3 maj och tisdagen den 15 maj kl. 17.00 - 20.00
Rallylydnadstävling: lördagen den 2 juni kl. 9.00 – 15.00
Städdag på klubben (heldag): söndagen den 8 juli kl. 11.00 – 15.00
Städdag på klubben (halvdagar): torsdagen den 5 juli och tisdagen den 10 juli kl. 17.00 - 20.00
Förberedelser Augustisnurren (heldag): söndagen den 5 augusti kl. 17.00 – 20.00
Augustisnurren dag 1*: fredagen den 17 augusti kl. 15.00 – 20.00
För att få ta del av ”Steg 3” är närvaro om minst
Augustisnurren dag 2*: lördagen den 18 augusti kl. 08.00 – 16.00
fyra timmar på någon en av dessa aktiviteter
Augustisnurren dag 3*: söndagen den 19 augusti kl. 08.00 – 16.00
obligatorisk!
Freestyletävling: lördagen den 15 september kl. 9.00 – 15.00
Städdag på klubben (heldag): söndagen den 28 oktober kl. 11.00 – 15.00
Städdag på klubben (halvdagar): tisdagen den 23 oktober och tisdagen den 30 oktober kl. 17.00 - 20.00

