
#skytte 

 #friskvård 

 

Hej! 
 
Jag har arbetat för att få fältskytte godkänt som friskvårdsaktivitet och i 
somras kom min dom – jag vann – fältskytte är nu godkänt som 
friskvård.  
 
Jag sedan dess tagit emot önskemål från enskilda skyttar, föreningar och 
kretsar att skriva ihop ett blad med information om skytte som friskvård.  
 
Information om hur en förening ska tänka när den ska redovisa 
träningsavgift till sina medlemmar som vill utnyttja sitt intresse för 
skytte i sitt friskvårdsbidrag. Så här kommer ett informationsblad.  
 
Friskvårdsbidrag; de flesta arbetsgivare låter sina anställda lämna in 
kvitto på utlägg för den friskvård de utövat, det är vanligast ca 2 000 
kr/år. Arbetsgivare tittar på listan över godkända friskvårdsaktiviteter 
innan de gör en utbetalning. För att få ersättning för utlägg behöver den 
anställde dvs. i detta fall medlem i skytteförening ett kvitto från sin 
förening som redovisar träningsavgiften. Det är inte hela den avgift som 
idag kallas medlemsavgift.  
 
Det kostar inte föreningen något att ge sina medlemmar denna möjlighet. 
Föreningen ska endast redovisa andel träningsavgift av det som idag 
kallas medlemsavgift.  
 
 
 
Läs mer här på Skatteverkets hemsida: 
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner
/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b144
2f256baee714.html 
 
 
Hälsningar 

Lena Sjögren, Dalarna 

Har du frågor så skicka en rad – lena_sjogren@telia.com 
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Föreningens kvitto 

Föreningen ska dela det vi idag kallar medlemsavgift i två delar. Den ena 

delen ska vara medlemsavgift och den andra är träningsavgift.  

Det ska först dras ifrån krets- och förbundsavgifter, de hör till andelen 

medlemsavgift. Så beroende på vilka förbund er förening är ansluten till 

så ska beloppet för dessa avgifter läggas i andel medlemsavgift.  

Sedan ska föreningen själv också dela av en andel till medlemsavgift. Ett 

förslag är ca 10% av dagens medlemsavgift blir andelen för medlems- 

avgift och resterande blir träningsavgift.  

Ni behöver inte sitta och dela upp kostnader ex. hyra för skjutbana, bank- 

kontoavgift etcetera. Allt en förening gör är för att ge medlemmar tillgång 

till träning och tävling.  

 

Exempel: 

Dagens medlemsavgift 1 500 kr 

SPSF-avgift  - 260 kr 

Kretsavgift  -   50 kr 

Summa   1 190 kr 

Föreningens avgift ca 10%  - 140 kr avrundning till jämna 450 kr 

Ger träningsavgift  1 050 kr 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exempel kvitto:   

Pistolklubb PK  Kvitto 

Namn Kruta Kula 

Medlemsavgift     450 kr 

Träningsavgift fältskytte 1 050 kr 

   Ständige Kassören 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Till nästa år kan ni skriva uppdelningen direkt på medlemsräkningen. 

 

 
 


