
Hej alla föreningar i VDF!  

Nu är det snart dags för en ny säsong (2022 / 2023). Detta innebär att licensavgifter (reducerade pga 
pandemin), övergångar och föreningsavgifter ska betalas. OBS! Licensperiod 1/8 – 31/7!!! Kassör i 
VDF är Linda Naversjö, kassor.vdf@dart.se .  

VIKTIGT! Meddela era medlemmar detta, har man glömt att lösa licens får man stå sitt kast.  

Vi vill ha licensinbetalningarna separat. Det är viktigt att Ni uppdaterar i IOL vid förändringar i 
styrelsen eller kontaktperson. Meddela även VDF byte av kontaktperson så vi kan uppdatera våra 
maillistor.  

Föreningar som har olika personer som ansvarar för information från VDF, betalningar och 
licensansökan i Idrott Online måste ha bättre kommunikation mellan varandra.  

Avgifterna för 2022/2023 är subventionerade på grund av Corona:  

Licensavgift 350:-  

Licens junior 150:-  

Övergång 200:-  

Föreningsavgift 1300:-  

Föreningsavgift nystartad förening 700:-  

För att allt ska fungera måste föreningen finnas registrerad på Idrott Online, (se till så att det är rätt 
adress och rätt styrelsesammansättning) spelaren ska finnas i föreningens medlemsförteckning, 
(licensansökan gjord så att VDF kan godkänna licensen) och betalningen finnas tillhanda på VDFs 
konto senast den 30 augusti 2022. (Detta p g a att inga licensierade tävlingar spelas före 
Göteborgsseriens start.) Skicka kontaktuppgifter gällande er förening samt antal inbetalda licenser 
via mail till Linda kassor.vdf@dart.se   

Mail med antal inbetalda licenser gäller även nytillkomna licenser efter den 1 september.  

När spelarlicens är godkänd skickar vi meddelande om detta till ansvarig i föreningen. Det är både 
spelaren och föreningens ansvar att kontrollera att licenser är godkända.  

Licenser godkänns löpande fr o m 1–30/8. Därefter godkänns nytillkomna 
licenser i slutet av varje månad. Det är därför viktigt att ni upplyser era 
medlemmar om detta  

OBS! VDF måste godkänna licensen genom Idrott Online innan den är giltig. 
Alla licensierade spelare har ett licensnummer i Idrott Online som är det som 
gäller. Administratören för Idrott Online i föreningen kan skicka 
inloggningsuppgifter till alla medlemmar så de kan se sina egna licensnummer 
och inte behöver ringa och fråga.  

”Eftersläntare” kan inte räkna med att få sin licens godkänd samma dag man 
meddelar sin förening att man vill lösa licens.  

Plusgiro 93 61 67 – 6 eller Bankgiro 763-6582 Har ni några frågor kan ni kontakta Linda Naversjö via 
mejl kassor.vdf@dart.se  
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