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 Proposition – Medlemsavgift och funktionärsavgifter

Göteborgs judoklubbs styrelse föreslår att årsmötet tydliggör skillnad mellan medlemsavgift och
terminsavgift med bibehållen total terminsavgift. Vidare föreslår styrelsen ett nya avgifter för
funktionärerna, genom att införa två funktionärssgrupper.

Motivering: Syftet med förslaget är att uppmuntra fler medlemmar att engagera sig ideellt i
klubben och att uppmuntra till att fler utbildar sig till tränare. Historiskt har ideellt engagemang
utan att förmåner varit mer av en självklarhet, men klubben behöver anpassa sig till nya tider och
skapa förutsättningar för att en ny generation ska vilja engagera sig ideellt och då är förmånliga
funktionärsuppgifter ett steg på vägen.

Ser vi till hur andra klubbar runt om oss hanterar funktionärsavgifter så ligger GJK på ett högre pris.
Klubben gör till skillnad från tidigare år större intäkter på terminsavgifter. När avgifterna höjdes
2019 beräknas intäkterna nå 300 000 per år, 2022 fick klubben 339 751 kr på terminsavgifter. En
reducering av alla nuvarande funktionärsavgifter (23 st funktionärer) skulle minska intäkterna med
12 500kr per år. Funktionärerna är klubbens hjärta och klubben behöver på alla sätt verka för att vi
nu kan få in fler funktionärer som vill driva klubben framåt.

Förslag:

1. Den nuvarande medlems och träningsavgiften delas upp i en medlemsavgift för alla, 250kr /
år, samt en träningsavgift enligt nedan. Träningsavgiften sätts så att summan medlemsavgift
+ träningsavgift blir samma som nuvarande, förslaget innefattar alltså ingen ändring i
våra avgifter.

● Vuxna: 1375kr/termin + 250kr medlemsavgift/år
● Barn fortsättning/student: 1075kr/termin + 250kr medlemsavgift/år
● Barn nybörjare: 775/temin + 250kr medlemsavgift/år

○ Familjeavgift: totalt 2000kr inkl medlemsavgifter oavsett antal
familjemedlemmar. Syftet med avgiften är att underlätta för familjer att
träna på klubben och att sätta ett kostnadstak.

● Stödmedlem: endast medlemsavgift 250kr / år
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2. Två funktionärsgrupper införs, Funktionär 1 och 2:
a. Funktionär 1: Ingen träningsavgift, endast medlemsavgift 250kr/ år.
b. Funktionär 2: Träningsavgifter reducerad till 375kr samt 250kr medlemsavgift/år

(genomsnitt 500 / termin, samma som nuvarande funktionärer)
c. Funktionär med familjeavgift betalar medlemsavgift för alla i familjen. Återstående

belopp till kostnadstaket på 2000 kr definieras som träningsavgift fördelat på varje
familjemedlem. Träningsavgiften reduceras sedan med motsvarande belopp som
funktionär I eller funktionär II efter hur många familjemedlemmar som är
funktionärer.

3. Ändringen genomförs i samband med bytet av administrationssystem (från Idrottonline)
för att administrationen ska fungera.

Avgift Nuvarande Medlemsavgift Träningsavgift

Barn nybörjare 900 250kr/år 775/termin

Barn fortsättning 1200 250kr/år 1075kr/termin

Student 1200 250kr/år 1075kr/termin

Vuxen 1500 250kr/år 1375kr/termin

Familjeavgift 2000 250kr/pers*år 2000kr-medlemsavgfit

Funktionär I 500 250kr/år 0kr/termin

Funktionär II Ej aktuell 250kr/år 375kr/termin

Stödmedlem 250kr/år 250kr/år 0kr/termin

Styrelsen yrkar bifall vid årsmötet för:
 - att medlemsavgiften slås fast till 250kr per år
 - att två funktionärsgrupper införs enligt förslaget
 - att familjeavgiften för funktionärer rabatteras enligt principen ovan
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