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Motion till årsmötet 2012 angående träningsavgifter
Bakgrund

Med anledning av ökade kostnader för ungdomsverksamheten inom främst trampolin, men även 
volleyboll, så har styrelsen titta på intäktsidan för de verksamheterna..

När det gäller trampolin så betalar de som är  under 15 år 50 kr per termin medan övriga betalar 275 
kr per termin i medlems- och träningsavgift, vilket i jämförelse med andra idrotter i kommunen, 
såväl som med trampolinverksamhet i övriga Sverige är extremt lågt. Samtidigt är lokal- och 
utrustningskostnaderna för trampolin räknat per medlem höga, och förväntas öka, genom byte av 
lokal och behov av ny och renovering av befintlig utrustning.

Analys

Vårterminen 2012 debiterade klubben 7 200 kr i träningsavgifter, dvs 36 X 200 kr.

Med den redan (2011) beslutade höjningen till 300 kr med möjlighet till rabatt så skulle 
debiteringen blivit mellan 7 200 kr och 10 800 kr. Dvs vi hade kunnat debitera upp till 3 600 kr 
ytterligare.

I dag betalar ungdom under 15 år ingen träningsavgift. Om vi hade haft en träningsavgift på 200 
per termin så skulle vi för trampolinverksamheten kunnat debitera 4 200 (21 X 200) kr ytterligare. 
För volleybollen hade motsvarande siffra varit 2 200 (11 X 200) kr ytterligare.

I dag debiteras max en träningsavgift per familj. Om alla aktiva familjemedlemmar skulle ha 
debiterats så hade det för trampolin inneburit 600 (3 X 200) kr extra. För volleyboll hade 
motsvarande siffra blivit cirka 1 600 (8 X 200) kr extra.

Genom att ta ut en träningsavgift på 200 kr för aktiva trampolin- och volleybollungdomar under 15 
år skulle vi alltså kunna debitera ytterligare ca 6 400 kr per termin. Och genom att debitera 
träningsavgift för alla aktiva familjemedlemmar skulle vi öka debiteringen med ytterligare ca 2 400 
kr per termin.

Om man antar att 25 % av de aktiva som drabbas av höjningen väljer att sluta och säger upp 
medlemskapet får ovanstående siffror minskas med ca (( 0,25 X 12 600) + 375 + 225) 2 100 kr.

Genom att införa en träningsavgift på 200 kr för ungdom under 15 vår som är aktiva i volleyboll 
och trampolin och genom att avskaffa familjerabatten på träningsavgiften skulle klubbens inkomster 
från medlems och träningsavgifter alltså uppskattningsvis kunna ökas med 6 500 kr per termin dvs 
13 000 kr per år.

Om man vill differentiera träningsavgiften så skulle varje höjning av träningsavgiften för trampolin 
med ytterligare 100 kr per medlem och termin för trampolin innebära ca 3 000 kr per termin dvs 6 
000 kr per år.

Förslag

Inför en träningsavgift för ungdomar under 15 år på 200 kr, men behåll familjerabatten, 
eftersom den främjar rekryteringen till verksamheterna. Klubben kommer därigenom att kunna öka 
sina intäkter med ca 9 000 kr per år. Om ny trampolin skall inköpas bör man öka träningsavgiften 
till 300 kr per termin för trampolinutövare, vilket skulle innebära uppskattningsvis ytterligare 5000 
kr per år (räknat på en minskning från 30 till ca 26 medlemmar).
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