
 

 

 

 

Välkommen som medlem i Tölö IF 2023! 

Vi är så glada att du vill vara medlem i vår fotbollsförening och informerar här vad ditt medlemskap innebär.  

Här erbjuds du gemenskap, glädje och utveckling i föreningen tillsammans med barn, ungdomar och vuxna. 
På vår hemsida www.toloif.se finns mer att läsa om föreningen, bl.a. information om vår värdegrund i 
Grönatråden, om vårt viktiga arbete med att vara Hälsocertifierade av Kungsbacka kommun och vårt 
samarbete med stiftelsen Dunross. 
 
Tölö IF är en ideell förening vilket betyder att vi alla hjälps åt med att driva verksamheten framåt för våra barn 
och ungdomar genom att bidra vid våra evenemang.  
 
Alla föräldrar och även spelare från 15 år och uppåt förväntas bidra med ideella insatser för att laget ska klara 
av att fullgöra sina årliga föreningsåtaganden. Beroende på ditt barns ålder kan mängden ideella insatser för 
dig som förälder variera, men årligen uppgår tiden till minst ca 10–15 timmar per aktivt barn.  
Se nedan i Tölö IF evenemangskalender 2023 och notera de datum som berör dig. 
 
Alla våra lag från 7 år och uppåt säljer årligen 15 Sportlotter/spelare. 
 
Det finns möjlighet att bli supportermedlem för 600 kr/år för övriga om inte är spelare. I medlemskapet ingår 
en personlig skylt på klubbhuset samt fri entré till årets samtliga hemmamatcher för dam- och herrlagen. 
Anmälan görs på vår hemsida och genom medlemskapet stödjer du vår verksamhet. Som medlem blir du även 
”delägare” av Tölö IF och får större möjlighet att påverka vår verksamhet. 
 
Vid behov kan bidrag sökas från två fonder: Majblommefonden respektive Tölöfonden. 
Vi rekommenderar i första hand att söka bidrag från Majblommefonden, se mer info och ansök via hemsidan 
www.majblomman.se Medel kan sökas för föreningsavgifter, cupdeltagande, träningskläder och lagaktiviteter.  
Tölöfonden har kommit till stånd tack vare gåvor som har och kommer lämnas till Tölö IF. Medel kan sökas av 
spelare och ideella ledare som aktivt deltar i fotbollsverksamheten, men som på grund av ekonomiska skäl har 
svårt att delta i Tölö IF:s verksamhet. Ansökan och frågor skickas till Tölö IF:s kassör, asa.malmborg@toloif.se  
 
Vi hoppas att du kommer att trivas i Tölö IF och att du får uppleva glädje, gemenskap och en massa härlig 
fotboll.  
 
Styrelsen Tölö IF 
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