101-åringen mot nya mål
Medlemsbrev 2020 IFK Mariehamn Fotboll rf2
Inom IFK Mariehamn Fotboll rf bedrivs barn-, ungdoms- och
damfotboll. Föreningen har egen styrelse och ekonomi och har ett
nära samarbete med ligalaget, som drivs inom IFK Mariehamn Ab.

Medlemserbjudanden förV2020 gäller fram till
maj 2021 mot uppvisande av medlemskortet

Efter att förra året firat föreningens första 100 år, blickar vi nu framåt
mot en ny spännande säsong.
På fotbollsplanen ser det riktigt intressant ut. IFKs herrlag har en ny
tränare, Lukas Syberyjski, och det ska bli spännande att följa det
nykomponerade laget.
Även IFKs damlag har en ny tränare från Sverige i form av Alexandru
Serban, som även ansvarar för flickverksamheten inom IFK.

Rundbergs Bil & Service Ab
Kom ihåg att du även kan använda Shells kreditkort hos oss och
få rabatt!
Bensin:

• 2 cent/liter i direktrabatt från stolppriset.
Vi väntar även med spänning på ombyggnaden av Wiklöf Holding
Arena som väntas vara klar i början av maj.

Diesel:
• 2 cent/liter i direktrabatt från stolppriset.

Föreningens grundvärden är gemenskap, engagemang, glädje och
respekt och det skall genomsyra hela verksamheten.

Tvättar: 25 % från ordinarie pris då du är registrerad i vårt
tvättsystem. Gäller alla tvättar. Besök eller kontakta oss på tel
525505 för mera information.

Att vara medlem i IFK Mariehamn Fotboll rf är en självklarhet för alla
supportrar, spelare, ledare, föräldrar och övriga som är intresserade
av IFK. Du får flera förmåner från våra trogna och viktiga
samarbetspartners (se rutan till höger), men du är också med och
stöder den omfattande verksamheten. Dessutom kan flera
medlemsförmåner dyka upp under säsongen.

Medlemsavgift år 2020
Vuxen .......................................................................................................... 15 euro
Make/maka/sambo ............................................................... 10 euro
0 - 17 år .............................................................................................10 euro
Om dina kontaktuppgifter ändrats eller är felaktiga, vänligen kontakta
oss: medlem@ifkmariehamn.com eller tel 16335.
Även nya medlemmar kan skrivas in i IFK genom att kontakta ovan
nämnda telefonnummer eller e-postadress.
Grönvita hälsningar
Styrelsen
IFK Mariehamn Fotboll rf

10 % rabatt vid köp av souvenirer från
IFKs kansli på Wiklöf Holding Arena

Varje gång du handlar hos Team Sportia Åland och uppger att
du eller en familjemedlem är medlem i IFK Mariehamn Fotboll rf
stöder du din förening. Du får själv även 10 % rabatt på alla
varor i butik. Gäller även nedsatta varor (gäller ej rea eller vid
köp av presentkort eller i kombination med andra erbjudanden,
t ex Ålandsrabatten).
De samlade inköpen ger årligen en bonus som IFK får använda
till inköp till föreningens verksamhet.

Eckerö Linjen erbjuder medlemmar i IFK fri personbiljett.
Erbjudandet gäller i mån av plats.
Boka med rabattkod IFKM20.Ni kan boka via webben eller
per telefon.

20 % rabatt på valfri endagsmässresa.
GDPR
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data
Protection Regulation) om hantering av personuppgifter i kraft. För IFK
Mariehamn Fotboll rf (nedan IFK) gäller följande beträffande personhanteringen:
•
•
•
•
•
•

IFK upprätthåller ett medlemsregister, som omfattar medlemmarnas
namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsetid.
Då medlem betalat sin medlemsavgift, godkänner medlemmen
samtidigt att man finns i medlemsregistret.
Medlemsregistret används för internt bruk.
Medlemsregistret administreras av styrelsen utsedd person.
Medlem kan när som helst begära att få kontrollera sina egna
uppgifter.
Frågor kring medlemskap: medlem@ifkmariehamn.com
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