MEDLEMSKAP OG MEDLEMSFORDELER DANS MED OSS TRONDHEIM
Medlemstyper:
Vi har i dag 3 ulike medlemstyper i klubben:
- GRUNNMEDLEMSKAP (medlemskontingent): kr 200,-/kalenderår *Basismedlemskap gir adgang på
årsmøte. Barn (0-12 år) betaler kun medlemskontingent.
- AKTIV DANS VOKSEN: Kr 400 pr/kalenderår Medlemskapet inkluderer medlemskontingent (kr 100)
+ aktivitetsavgift (kr 200) + grunnlisens til Norges danseforbund (kr 100). *Ved å velge denne
medlemstypen får du rabatt på kurs, nyttårsball, fester, gratis dansekvelder, etc. samt at du er med
og støtter oppunder den frivillige driften av klubben. (se fullstendig liste over fordeler under)
- AKTIV DANS STUDENT: Kr 300 pr/kalenderår Medlemskapet gir samme fordeler som Aktiv dans
voksen, men med lavere aktivitetsavgift. Studentbevis må forevises.
- AKTIV DANS UNG: kr 200 pr/kalenderår (gjelder barn/ungdom fra 13-19 år. Gir samme fordeler som
over. *Obs for konkurransedansere! Alle over 11 år som skal konkurrere aktivt må ha en egen
konkurranselisens. Utøvere som har konkurranselisens trenger ikke grunnlisensen. Ta kontakt for
mer informasjon om konkurranselisens.
Medlemsfordeler 2016, for alle AKTIV medlemstyper
- Redusert pris på dansekurs klubben arrangerer (Normalt kr 100,- i rabatt).
- GRATIS dansekvelder (Pris for ikke-medlem er kr 50).
- Redusert pris på andre aktiviteter klubben arrangerer (f. eks nyttårsball, fester, turer m.m.)
- 50 % rabatt på ett Nybegynnerkurs i Swing / Nybegynnerkurs Bugg innenfor et år, hvis du tar kurset
en gang til. (Gjelder ikke temakurs, helgekurs eller kurs med eksterne instruktører).
- Tilgang på organiserte dansetreninger i Swing/Bugg. (egentrening m/egen partner)
Grunnlisensen fra Norges danseforbund som ligger i AKTIV medlemstyper inkluderer i tillegg følgende
fordeler:
- Idrettsforsikring
- Forbundets rabatter på hotell, leiebil, treningsklær m.m.
- Sportspriser på fly, inkludert ekstra bagasje
Har jeg noen plikter som medlem?
I utgangspunktet har vi ingen plikter knyttet til medlemskapet i klubben, men da vi er en frivillig
drevet organisasjon (idrettslag) er det selvfølgelig svært ønskelig at medlemmene kan bidra til å gjøre
klubben til et godt og trygt sted å være for alle.
Hva kan jeg bidra med?
Vi i Dans Med Oss ønsker å videreutvikle miljøet for swingdansene og hiphop her i Trondheim! DMO
er som tidligere nevnt et non-profitt basert idrettslag basert på frivillig arbeid, og vi trenger mange
medhjelpere for å få miljøet til å vokse.
For å nå ut til flest mulig trenger vi folk som har gode ideer til markedsføring, folk som kan bidra med
sin store kontaktflate og frivillige som kan hjelpe oss med praktiske ting som for eksempel å henge
opp plakater, dele ut flyers, koke kaffe på dansekveld, være spiller (DJ) på dansekveld, osv. For de
som er litt mer ivrig er det også mulig å få en plass i klubbens styre ved årsmøte.

Har du lyst til å bidra på en eller annen måte?
send en e-post til post@dansmedoss.no , eller kontakt oss på et av våre arrangement.
Hjelp oss å skape danseglede og et inkluderende dansefelleskap i Trondheim Bli med i vår positive
gjeng!
Hvordan blir jeg medlem?
Vinteren 2016 tok Dans Med Oss i bruk elektronisk medlemsregister fra styreweb. Systemet gir
mulighet for enklere innmelding i klubben da medlemskapet kan registreres direkte på vår webside
Det elektroniske medlemsregisteret synkroniseres automatisk med idrettsforbundets
medlemsdatabase.
NB! Medlemsskapet betales kun via tilsendt faktura og husk å påføre kidnummer!
OBS! Endre ikke beløpet på fakturaen. Ved feil beløp på faktura, ta kontakt på
post@dansmedoss.no !
Klikk her for å gå til innmelding:
http://dansmedosstrondheim.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmeldi
ng
Alle som er registrert i medlemsregisteret vil hvert år få tilsendt en faktura automatisk til sin
registrerte epost utfra det medlemskapet som er valgt året før. Det vil derfor være nødvendig å gi
klubben beskjed dersom du bytter epostadresse, o.l. Dette gjøres til post@dansmedoss.no
For klubben betyr dette mange sparte dugnadstimer for både kasserer og medlemsansvarlig, samt
bedre oversikt over antall medlemmer etc.

