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 Avgifter och Betalningsprinciper 

 

Styrelsen föreslår att avgifterna för 2013 anpassas genom att fastställa en specifik 

medlemsavgift samt en särskild startavgift per turnering enligt fökjande principer 

 

 Medlemsavgifterna skall i princip täcka de fasta kostnaderna (främst lokalhyra) 

 Startavgifter skall främst användas i spelverksamheten (priser och andra ”evenemang”) 

 

Med dessa förutsättningar är en medlemsavgift på 200 kr lämplig (med drygt 100 medlemmar 

täcks lokalkostnaderna) samt en startavgift på 100 kr per turnering. 

 

Härigenom blir kostnaden för enskild medlem som spelar alla turneringar oförändrad (200 + 

200 + 200 = 600 kr) för 2013 jämfört med 2012 (250 + 250 + 50+ 50 =600 kr). För medlem 

som endast spelar onsdag eller torsdag blir det en viss kostnadsökning (300 kr 2012 jämfört 

med 400 kr 2013). Noteras bör att med dessa avgifter blir priserna som återgår till spelarna 

både högre och fler. 

 

Förslag 1 

 

 Medlemsavgiften för 2013 sätts till 200 kr för helår (100 kr för halvår) 

 Begreppet ”passiv” medlem slopas 

 Startavgift i tisdagsverksamheten samt onsdags- eller torsdagsturnering sätts till 100 kr 

 

Klubbens ekonomi har hittills varit en renodlad kontanthantering. Samtliga medlems- och 

startavgifter har betalats direkt till kassören i samband med anmälan eller vid en senare 

tidpunkt. Detta har varit en tidsödande och ofta segdragen process som inte sällan mynnat ut i 

”oklarheter”, då medlemmen hävdat att betalning skett men inte blivit ”avprickad” i våra listor. 

Dessa ”konfliktungar” har hittills kunnat lösas i samförstånd men enbart det faktum att de kan 

uppstå är otillfredsställande. Dessutom kan noteras att betalningsdisciplinen är mycket 

varierande och benägenheten att ”skjuta upp” betalningar till förmån för andra utgifter är ofta 

förekommande. 

 

I praktiken har också betalning av årskort för entré till salongerna skett parallellt med betalning 

av klubbavgifterna. Detta bör fortsättningsvis ej belasta vår administration utan ske direkt 

mellan enskild medlem och förbundet.  

 

Sammanfattningsvis gäller att en renodling och en uppstramning av såväl den administrativa 

hanteringen som rådande betalningsdisciplin är nödvändig. 

 

Förslag 2 

 

Fr.o.m. 2013 föreslås följande gälla: 

 

 I samband med anmälan får medlemmen besked om vilket belopp (medlems- och 

startavgifter) som skall betalas. 

 Betalningen sker till klubbens Bankgiro. 

 Om betalning ej skett inom en viss tid (t.ex. 1 februari resp. 1 oktober) utesluts 

medlemmen ur den aktuella turneringen. 

 Betalningar för års- eller säsongkort sker direkt till förbundet. 

 

 

 


