Motion 2015:1
Motförslag till höjning av spelarlicensavgift (Proposition 2015-1)
Motion till frisbeesportsförbundet årsmöte 2015 21 mars
Enligt proposition 2015-1 så föreslås en ökning av spelarlicensen från 100 kr till
200 kr för seniorspelare.
Det ger enligt budget 90 000 kr mer till förbundet att röra sig med i en budget på
2 miljoner (alltså ca 5 % ökning). Det är bra att förbundet vill verka och satsa på
expansion i alla fantastiska disksporter. Om begränsat antal spelare i “idrott
online” är problemet så bör det förtydligas för klubbarna varför man måste vara
med.
Vi anser inte att ökningen är motiverad då (ultimate-) tävlingar och turneringar
inom Sverige är begränsat till ett fåtal tillfällen per år och det inte är tydligt vad
större intäkter ska gå till.
Vi yrkar därför att: Licensavgiften ska fortsätta vara 100 kr/år för seniorspelare
Styrelsen Akka UC
genom ordförande Henrik Torstensson
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Svar på motion 2015:1
Förbundsstyrelsen ser alltmer behovet av att fler klubbar bildas, att
medlemsantalen i klubbarna ökar, men också att klubbarna blir bättre på att
registrera medlemmar på ”IdrottOnline”. Fler registrerade klubbar och
medlemmar ger troligtvis ett ökat stadsbidrag eftersom det är några av de
kriterier som riksidrottsförbundet tittar på när pengarna ska fördelas. Idag går
det inte med säkerhet att säga vad varje ny klubb eller registrerad medlem
genererar i faktiska pengar, vilket gör det svårare i budgeten att planera för en
eventuell ökning av statsbidraget framöver.
Med de eventuellt ökade intäkterna som licensavgiften ger kommer
verksamheten att kunna bedrivas som den gör idag. Utan en höjning av
licensavgiften behöver det göras neddragningar i budgeten vilket med största
sannolikhet kommer att påverka förbundets verksamhet.
När det gäller tävlingsverksamheten ansvarar Svenska Frisbeesportförbundet för
att det varje år anordna SM i de olika disciplinerna. Övriga turneringar/tävlingar
är oftast ett samarrangemang mellan utskotten och den lokala klubben eller vid
enstaka tillfällen enbart av den lokala klubben. För att det ska vara möjligt att få
till fler turneringar/tävlingar krävs det att det är fler klubbar än idag som är
villiga att ta på sig ansvaret att arrangera nya turneringar/tävlingar.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet 2015 besluta
att avslå motionen
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