Styrelsemotion till årsmöte 2019

CK Master 2019

Underlag för årsmötesbeslut angående träningsavgifter
Vid förra årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta
bort träningsavgiften och kompensera detta med en höjning av medlemsavgiften.
Ekonomiska förutsättningar
Medlemsavgifter 2018 (och 2019):
Passiv medlem:
100 SEK
Ungdomar tom. 18 år:
300 SEK
Seniorer from. 19 år
500 SEK
Familj
800 SEK
Träningsavgift Blå, Gul, Röd:

550 SEK/ungdom och år

Klubbens intäkter från medlemsavgifter 2018:
Klubbens intäkter från träningsavgifter 2018:

113 550 SEK
56 700 SEK

Tack vare träningsavgifter, medlemsavgifter och nuvarande sponsorer har klubben
idag en stabil ekonomi, vilket gör det relativt enkelt för styrelsen att bevilja bidrag
till olika aktiviteter såsom träningsläger, föreläsningar mm.
Konsekvenser av borttagen träningsavgift
Baserat på intäkterna ovan, krävs en höjning av medlemsavgifterna på cirka 50%
för att fullt ut kompensera för en borttagen träningsavgift. Det skulle innebära
följande medlemsavgifter:
Passiv medlem:
Ungdomar tom. 18 år:
Seniorer from. 19 år
Familj

150 SEK
450 SEK
750 SEK
1200 SEK

Övanstående medlemsavgifter är mycket höga jämfört med andra
idrottsföreningar.
Det är heller inte alls ovanligt att andra föreningar har en träningsavgift för
ungdomar för att minska behovet av att sälja exempelvis Bingolotter, kakor, mm

1(2)

Styrelsemotion till årsmöte 2019

CK Master 2019

Styrelsens rekommendation och önskan från årsmötet
Styrelsens rekommendation är att tillsvidare behålla nuvarande träningsavgifter
som en extra finansiering av ungdomsverksamheten (träningar, träningsläger och
andra aktiviteter).
Motiv:
• Träningsavgiften ger oss större möjlighet att subventionera aktiviteter
såsom träningsläger för ungdomarna, vilket sänker tröskeln för aktiva
ungdomar att anmäla sig till dessa aktiviteter och får fler att delta.
• Träningsavgiften kan innebära ett noggrannare övervägande för nya
ungdomar innan man går med i verksamheten och därmed en bättre
kontinuitet i deltagandet på träningarna.
Att höja medlemsavgifterna med så mycket som 50% för att fullt ut kompensera
för en borttagen träningsavgift bedömer styrelsen som orealistiskt.
För att kunna gå vidare i frågan på ett sätt som motsvarar medlemmarnas vilja vill
styrelsen att årsmötet röstar fram ett av följande två alternativ för kommande
verksamhetsår:
1. Behåll nuvarande träningsavgift och låt medlemsavgiften vara oförändrad
för nästa verksamhetsår (2020).
2. Ta bort träningsavgiften och kompensera detta genom att
• höja medlemsavgifterna för 2020 med 20% och
• minska subventioner av träningsläger och liknande aktiviteter något för
ungdomarna
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