
Litet om SFF-stöd, medlemsavgifter och träningsavgifter

Avgifter och borttagna subventioner SFF
Bidrag 7-11 
år

Bidrag 12-25
år

Avgift 0-
6 år

Avgift 7-25
år

Avgift 26- år klubbstöd Utfall

Ung antal 
medlemma
r

54 83 139 76

Regler 
2008-2012

30 50 0 90 5 500 4 430

Regler 
2013

0 0 0 90 0 -6 840

Regler 
2014-

0 0 60 60 120 0 -17 460 blev 
-21240 85 sen 
184 jun

Våra avgifter är: (2013) (2012)
• 100 kr för 0-14 år (45 st + 70st cirkus) =  4 500:- 1 900:-
• 150 kr för 15- år (39 st) =  5 850:- 5 850:-
• 300 kr för familj (21 st) =  6 300:- 5 700:-
• 600 kr träningsavgift (75 st) = 45 000:- 14 000:- (200/300 kr)
• Totalt = 61 650:- 33 450:-

På Rikslägret i Vara  (Rikslägret i Hallsberg har inte publicerat priserna ännu) var priset för:
• familj 1700:- för medlem och 2100:- för icke-medlem, dvs NFK-medlem tjänade 100:-.
• Vuxen >26 år 850:- för medlem och 1050;- för icke medlem, dvs NFK-medlem tjänade 50:-.

Medlemsavgifter för andra klubbar:
Barn Ungdom Vuxen familj kommentar

Nyköpings FK 100 150 150 300 Träningsavgift 
600:-

SFF direkt-
anslutning

300 300 400 700 Pensionär 300

Trosa FK 250 250 350 700 Ensamstående 
med barn 500

Sjövalla FK 200 200 250 550

Motala FK 250 250 300 500 Styrketräning 
+600 tillägg

FK Tor 100 200 200 450

Södertelge VK 200 200 200 500 Träningsavgift 
450-1200 kr

IFK Nyköping 300 300 300 500 Deltagaravgift 
600:-/sport och 
säsong

Hela föreningen:
Män Kvinnor Totalt Familje-huvud singel

0-14 år 60 77 137 1 23 113

15-25 år 24 8 32 1 19 12

26- år 41 35 76 24 15 37

Totalt 125 120 245 26 57 162

Familje-
medlem



Vingåkers VK 150 150 150 450 Träningsavgift 
150-300 kr

Verksamhet 2014
Det är glädjande att vi fått igång så  mycket barn/ungdoms-verksamhet. Det gäller att jobba vidare 
med dessa. Det kommer förhoppningsvis på sikt leda till att vi får fler aktiva äldre ungdomar.

Vi har fått mycket återkoppling från föräldrar angående trampolin. Alla säger att verksamheten är 
populär, men har också en del kritik:

• Ledarna har för litet fokus på den som hoppar för tillfället De vänder ryggen till och pratar 
med andra.

• Ledarna ägnar sig för litet åt de som inte hoppar – dvs det finns ingen som inte hoppar. 
Ingen mottagning/avlämning vid passens start/slut.

• För litet hopptid under passen (typ 2-3 ggr 5 minuter under ett pass på 1,5 tim)

• För litet hopptid p g a inställda dagar (mässor, föreställningar etc)

Ständiga bekymmer med registrering och uppbörd av avgifter. Har de verkligen fått lapparna för 
våren 2014???  38 trampolinmedlemmar (av 60)  har inte betalat ännu. Av förväntade 18 000:- har 
bara 2 800:- kr kommit in till 15 mars!!! Möjlig orsak – de många inställda passen. NYTT är att 
Rosvalla-passen ställs in även 20/4 till 20/6 !!!

Ekonomi 2014

Lokalhyra

Lokalkostnaden för trampolin har ökat från  3 324:- 2011 till 28 000:- 2013. Det beror dels på att 
antal timmar utökats, men också på att timpriset för oss på Rosvalla höjdes till mer än det dubbla 
från och med år 2012 (från 41 kr till 92 kr/tim). Om planerna på att flytta till Gripenskolan går i lås 
kan kostnaden kanske sänkas till 53:-/tim

Lokalkostnaden för volleyboll har ändrats från 21 967:- 2011 till 35 324:- 2013. Det beror dels på 
att lokalhyra för damlagets och flicklagets träning kommit till, men också på att vi debiteras 
vuxenhyra i Tessin sedan flicklaget flyttat därifrån. (vuxen kostar 139:-/tim mot ca 50:-/tim för 
ungdom).

Lokalkostnaderna för trampolin och volleyboll tillsammans har alltså ökat med 38 000:- från 
2011 till 2013!

Bidrag/avgifter från/till förbund

Stödet från SFF som har varit mellanskillnaden mellan bidrag från förbundet till klubben och 
avgifter rån klubben till förbundet har (sedan bidragsdelen fallit bort helt) gått från +3 700 2011 till 
-21 240 2014, dvs en skillnad på 25 000:-. Detta kompenseras delvis med att vi räknar med att få 
LOK-stöd från RF (i stället för stödet från Ungdomsstyrelsen via SFF) på  20 000:- 2014 (Vi fick 10
000:- 2013 från RF:s LOK-stöd).

Stödet från våra förbund har alltså minskat med 13 000  mellan 2011 och 2013  och med ca 5 
000:- från 2011 till 2014. 

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna har ökat från 12 850:- 2011 till 16 515:- 2013 (dvs plus 3 700:-)

Träningsavgifterna har ökat från 11 000:- 2011 till 35 200:- 2013 (dvs plus 24 200:-)



Servering i torpet.

Nettoinkomsten från serveringen i Torpet har gått upp från 6 700:- 2011 till 14 500:- 2013, dvs plus 
7 800:-

Summering

Förändringen i medlems-/träningsavgifter, servering,  lokalhyra och bidrag, ger en försämring av 
resultatet mellan 2011 och 2013 på 16 000:- (27900 + 7800 - 38000 – 13000). Till detta kommer en 
försämring av intäkterna för Torpet på nästan 4000 och ökade utgifter för tävlingar och kurser på 
8000 samt ökade avgifter till SVBF och GF på 6000. Sammanlagt blir det 34 000:- i 
resultatförsämring (den totala resultatförsämringen 36 900).

Efterbörd från mötet.

Ändring av storlek på sopkärl är numera modesta: 345:- så det kan löna sig redan första året om 
man går ned i storlek. Tidigare tog det många år.

Vi har 140 l:s kärl med hämtning varannan vecka.

Avgift hämtning (inkl grundavgift): 
nu: 140 l varannan vecka: 1937:-/år 
ny: 240 l varannan vecka: 2575:-/år (dvs 638 kr extra/år)
alternativt extra: 240 l sommarabonnemang varannan vecka (maj-sep) 1395:-/år extra.

Kundnummer: 1000817401 Anläggning: Stensborgs Föreningsstuga 1000817401

Någon som är bättre förhandlare än jag får höra med fritidskontoret/renhållningen om vi kan få 
ändringsavgiften efterskänkt, eller om vi skall söka bidrag från Fritids-kontoret... Det vore ju också 
logiskt att vi skulle kunna slippa även den höjda avgiften med tanke på att det är sopor av alla sorter
från skolklasser och övrig allmänhet som gör att det lilla kärlet inte räcker till.

Jag ser tre möjligheter: 

• Vi ökar på storleken på vår tunna och Fritidskontoret betalar mellanskillnaden.

• Vi ökar på storleken på vår tunna och Renhållningen avstår från höjningsavgift och höjd 
taxa.

• Kommunen ställer dit en extra tunna som sommarabonnemang, utan kostnad för oss.

Beslut tycker jag sen att vi kan ta per capsulum, dvs vi behöver inte vänta till nästa styrelsemöte om
det är de här summorna vi pratar om – större tunna behövs ju definitivt.

Skadegörelsen 22/23 mars är nu polisanmäld.

Kommentaren var att vi inte skulle anmäla personskadan, då det kunde innebära att det blev dubbel 
anmälan av den händelsen.

Vi borde ha stoppat ölburkarna i en papperspåse och lämnat till polisen för DNA-analys. (Det 
kändes som om mottagaren av anmälan lever ganska långt från vardagen...)

Enligt protokollet från förbundsmötet 2012 så är förbundsavgiften för 2014 60 kr för juniorer (0-25 
år) och 120 kr för övriga. Det stämmer med fakturan på 21 240:-. Se också tabellen ovan.

I stadgarna för förbundets årsmöte står det att man skall hälften av övriga ledamöter på 2 år, 
vartannat år. För distriktets årsmöte står det att distrikten KAN göra så, och för klubbens årsmöte 
säger stadgarna inget i saken, bara att årsmötet skall välja ledamöter.

Det finns dock en poäng i att välja en del av styrelsen på 2 år – på så sätt kan man inte ”kuppa” på 



ett årsmöte och välja en helt ny styrelse som representerar ”kuppmakarna”.
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