Motion 2009:1
Utredande av ersättande av licensavgiften med klubbavgift som
baserar sig på antalet klubbmedlemmar
Bakgrund
Tävlingslicensen har idag egentligen inget egentligt syfte, förutom att det är en intäkt för förbundet.
Intäkten från licenserna skulle kunna ersättas av avgifter från klubbarna som baserar sig på antalet
klubbmedlemmar.
Ett av de kriterier som RF utgår från vid bidrag till specialidrottsförbunden är antalet
klubbmedlemmar i förbundsanslutna klubbar. Antalet licensierade spelare har ingen betydelse.
Licens är inte något krav från RF och det används inte i alla förbund.
Idag finns inget system som hanterar antalet klubbmedlemmar och rapporterar det till förbundet.
Syfte
Få en bättre samverkan mellan förbundet och klubbarna och en tydligare rapportering av antalet
klubbmedlemmar.
Minska arbetsinsatsen hos kansli och klubbfunktionärer.
Minska utgifterna för tävlingsspelarna
Få klubbavgifter som är mer anpassade till klubbarnas storlek och betalningsförmåga.
Exempel
Klubbavgiften skulle exempelvis kunna basera sig på denna trappa:
Minimisumma som varje klubb betalkar är 1000 kr.
Medlem 11-50 : 30 kr/st
Medlem 51-100 : 20 kr/st
Medlem 101- : 10 kr/st
Vilket skulle ge en avgift till förbundet på 1 300 kr för en klubb med 20 medlemmar, 2 050 kr för en
klubb med 50 medlemmar, 3 050 kr för en klubb med 100 medlemmar och 4 050 kr för en klubb
med 200 medlemmar.
Idag är intäkterna från klubbavgifter och licenser ca 108 000 kr, beräknat på 750 kr och 64 klubbar,
samt 600 licensierade spelare.
En grov uppskattning är att förbundet skulle få in minst lika mycket pengar enligt detta förslag utan
licens.
Konsekvenser
Detta bör innebära minskade arbetsuppgifter för både kansli och klubbar då hanterandet av
licensavgiften skulle försvinna. Vissa klubbar, speciellt de med låga medlemsavgifter och få
medlemmar, kommer troligen behöva höja medlemsavgiften för klubben. Samtidigt blir det billigare
för tävlingsspelaren som inte behöver betala licensavgift.

Samtliga klubbar kommer att få en ny utgift, men inte så stor utgift att det ska behöva innebära
några oöverstigliga problem.
Medlemskap i SFF-ansluten klubb räcker för att ha rätt att delta i exempelvis SM och DM.
(eventuella kval etc. ej medräknade)
Genomförande
Exakt hur detta skulle kunna genomföras behöver utredas ytterligare. Föreslagen tidsplan är att fatta
ett beslut i mars om att utreda detta noggrant under våren och sommaren. Om utredningen kommer
fram till ett resultat att ta rfram en ny klubbavgift bör en handlinsgplan tas fram under tidig höst
2009 för att kunna genomföra det i god tid innan 2010.
Genomförandet av detta skulle inte ta skada av att samtidigt samarbetet med och information om
distrikten förbättras för att säkerställa att samtliga klubbar får de bidrag de är berättigade till.
För motionens genomförande behöver en webbaserad funktion (förslagsvis IdrottOnline Klubb)
byggas upp som underlättar för rapportering av antalet klubbmedlemmar till kansliet.
Jonas Löf, Järva Disc Golf Club
FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:
ATT motionen är delvis beaktad och förbundsstyrelsen får i uppdrag att behandla och undersöka
möjligheterna för ett genomförande av densamma. Då motionen innebär en radikal förändring av
nuvarande licenssystem ser förbundsstyrelsen det som ytterst väsentligt att ett genomförande
föregås av ett noggrant genomtänkande. Förbundsstyrelsen har som intention att färdigställa ett nytt
avgiftssystem under 2009-2010.

