Skärhamn 30 dec 2018

SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

Motion till seglardagen 2019 om avgiftsanpassning till nya rösträttsregler.
Tjörns Segelsällskap är en av de klubbar som efter den så kallade demokratireformen
betraktas som övriga klubbar utan rösträtt vid seglardagen. Enligt de nya reglerna har vår
röstandel ( räknad som vår andel av VKSF: s röstandel) blivit ungefär 3 gånger mindre än
vad den var enligt de gamla reglerna. Denna devalvering av det demokratiska inflytandet
gäller faktiskt 2/3 av alla klubbar!
När det gäller medlemsavgiften till SSF har dock ingen ändring skett.
Vi föreslår därför att medlemsavgiften differentieras i förhållande till det inflytande klubben
har. Ett försök att beräkna medlemsavgiften för olika klubbstorlekar redovisas i tabellen
nedan. Utgångspunkten är röstlängden till Seglardagen 2019. Observera att dessa siffror
inte är exakta då vi inte har tillgång till debiteringsunderlaget, men de torde ge en någorlunda
rättvis bild av hur nuvarande modell slår.

Antal
medlemmar

Antal
klubbar

Antal
Medlemsavgift Summa
medlemmar
inkl
50kr/medlem
klubbavgift
800kr

Förslag

<300

234

29099

1455 tkr

1642 tkr

30

1060 tkr

300-999

99

50616

2531 tkr

2610 tkr

55

2862 tkr

>1000

9

16128

806 tkr

813 tkr

75

1216 tkr

Summa

342

95843

4793 tkr

5065 tkr
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5138 tkr
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I de två kolumnerna till höger i tabellen återfinns ett förslag till ny avgiftsstruktur. Syftet med
förslaget är att återupprätta balansen mellan avgift och inflytande. Förslaget ger ungefär
samma totala intäkt för förbundet.
Eftersom SSF dessutom satsar en stor av sina resurser på elitverksamhet, som till stor del
bedrivs i de större klubbarna kommer nyttan av medlemsavgiften dessutom att bättre
motsvara vad klubben betalar.
Vårt förslag är alltså att införa differentierad medlemsavgift enligt följande:
Klubbar med 300-999 medlemmar

55 kr per medlem

Klubbar med >1000 medlemmar

75 kr per medlem

Övriga klubbar

30 kr per medlem

Man kan givetvis också förändra klubbavgiften, men denna andel av den totala
medlemsavgiften för klubbarna är för liten för att kunna åstadkomma tillräckligt stor
förändring.
Vänliga hälsningar
Mats Andersson
Ordförande
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