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Proposition – Justering av Avgifter 
 
Bakgrund 
GJK har under en längre tid prioriterat att ha låg träningsavgift för att göra det möjligt för så många 
som möjligt att träna judo. Dock har det medfört att GJK varje år är starkt beroende av bidrag från 
Göteborg Stad och Riksidrottsförbundet för att få verksamheten att gå runt samt att utveckla 
verksamheten. Det sist nämnda blir lindande eftersom ekonomiska medel saknas att göra kraftfulla 
satsningar, till exempel på tävlingsverksamheten, utbildning av ledare/funktionärer eller till vår 
dojo. 
 
Förslag 
Styrelsen föreslår att GJK gör följande justeringar till träningsavgifterna/terminsavgifterna, 

Avgifter Pris 
Barn Nybörjare 700 SEK/termin 
Barn Fortsättning 1200 SEK/termin 
Student 1200 SEK/termin 
Vuxen 1500 SEK/termin 
Familjeavgift 2000 SEK/termin 
Funktionär (styrelsemedlem, TK, UTK) 500 SEK/termin 
Huvudtränare & Hjälptränare 500 SEK/termin 

 
Utfall 
Vid en kraftig avgiftshöjning som denna är det troligt att det finns medlemmar som kommer att 
lämna föreningen på grund av en kostnadshöjning. 
 
Styrelsen motiverar denna höjning med att majoriteten av våra medlemmar tränar två gånger i 
veckan. Detta medför att med dagens avgifter kostar ett träningstillfälle, 30 SEK. Denna höjning 
medför att kostnaden för ett träningstillfälle blir 50 SEK. Styrelsen anser att detta är fortfarande är 
väldigt prisvärt. 
 
Förslaget vill även visa på att det ska vara ekonomiskt värt att engagera sig ideellt. GJK har idag 
väldigt många ledare, men det är bekymmersamt emellanåt att hitta nya ledare. Styrelsen hoppas 
att med denna nya modell att det ska bli tydligt att man kan bli ”belönad”. 
 
Denna avgiftshöjning räknar styrelsen med att öka medlemsintäkterna från 180 000 SEK/år till cirka 
305 000 SEK/år. 
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Styrelsen yrkar bifall vid årsmötet 
- För ovannämnda förslag av justering av träningsavgift att börja gälla från och med januari 

2020. 


