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 Motion– Justering av Avgifter

 
 Avsändare
 

 Sébastien Ragot

 
 Bakgrund

Huvudanledningen till att avgifterna för samtliga medlemmar höjdes för några år sedan var för att
täcka en förväntad fördubbling av hyran för lokalen. Den höjningen genomfördes dock inte, vilket
gör att det påslaget på avgifterna inte behövs till samma utsträckning som det var först tänkt.

Tränare och styrelse/funktionärer är en av GJKs största tillgångar och det skulle inte finnas någon
klubb utan dessa personer som ger sin tid för att kunna erbjuda en kvalitetsträning och trevligt
klubbliv.

Ett långsiktigt mål från Svenska Judoförbundet är att dubbla antal utövare, och det kommer att
kräva fler ledare för att kunna uppnå det målet. Det skulle behövas en lite mer attraktiv politik för
att kunna hitta nya och behålla nuvarande ledare .

 Förslag

Förslaget bygger på två huvudprinciper:
- det ska inte kosta pengar (avgift, transport, etc) för någon som vill engagera sig och lägga

sin tid och energi på ideellt arbete
- göra det mer attraktivt att vara engagerad i klubben som ledare, speciellt för att värva

yngre medlemmar till sådana roller

Justering av avgifterna enligt tabellen nedan:

Avgifter Pris Förslag

Funktionär (styrelsemedlem,
TK, UTK)

500 SEK/termin 100 SEK/termin

Huvudtränare & Hjälptränare 500 SEK/termin 100 SEK/termin
Den summan på 100 SEK/termin täcker medlemsavgiften
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 Utfall

En minskning av inkomsterna per år för samtliga tränare och funktionärer skulle motsvara ungefär
30 pers x 800kr dvs 24000 SEK/år. Klubbens ekonomiska situation tillåter en sådan minskning av
inkomsten i form av avgifter. Detta ska snarare ses som en investering inför framtiden.
Det har funnits ett argument för att höja avgiften för ledare var att skapa en kassa som var tänkt
att betala för utbildningar osv. Den posten (utbildning) sätts i budgeten oavsett källan till
inkomsten, därför är det argumentet irrelevant.

Förslaget är i linje med avgifterna för tränare och funktionärer på andra klubbar i
Göteborgsområdet. (IKVM och Frölunda Judoklubb har 200kr/år för ledare)

Tycker man ändå att man vill ge mer till klubben så kan man alltid köpa ett sponsorbälte eller
skänka en gåva till klubben.
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