Den 19 februari 2016

Styrelsen för Stockholms Läns Ridsportförbunds yttrande på motion från
Märsta Ridklubb angående 20‐kronan

Stockholms läns ridsportförbund (StRF) har mottagit motion från Märsta Ridklubb gällande
startavgiften, så kallade 20‐kronan‐, med yrkande om att den skall sänkas till 10 kronor.
Bakgrund till den s.k. 20‐kronan
Inledningsvis vill styrelsen kort förklara bakgrunden till den diskuterade avgiften. Denna tillkom redan
innan år 1993 i Svenska Ponnyryttarförbundet och var då tänkt att finansiera en halvtidstjänst på
dåvarande kansli för att hantera diverse tävlingsrelaterade frågor. Avgiften var vid denna tidpunkt 10
kronor per start. När de fyra Ridsportorganisationerna slogs samman år 1993 beslöts att avgiften skulle
kvarstå oförändrat, även om omfattningen av det tävlingsrelaterade arbetet ökade till följd av
sammanslagningen.
Under år 2009 beslöt styrelsen att, i syfte att kunna hålla en hög och kontinuerlig kvalitet på det stöd
som kansliet erbjuder till såväl tävlingssektionen som till de enskilda klubbarna, och vid behov enskilda
personer anslutna till dessa klubbar, att höja avgiften per start till 20 kronor med början den 1 januari
2011.
Vårt svar på motionen
Inom StRF ansvarar idag Tävlingssektionen för de strategiska besluten inom ramen för tävlings‐
verksamheten, så som beslut av regelverk, styrning av verksamhetsinriktning, styrning av tävlings‐
terminen och inriktning av allsvenskor. Övrig administration och service till föreningarna i StRF
genomförs av StRFs kansli enligt beslut av styrelsen i syfte att föreningarna ska kunna få snabb,
tillgänglig och flexibel service med kontinuitet. Det är också ett sätt att kvalitetssäkra att föreningarna
får en god service och StRF anser inte att det är ett alternativ att tävlingsadministrationen och tävlings‐
informationen hanteras av ideella utifrån bland annat behovet av snabbt tillgänglig och kontinuerlig
service till föreningarna. Något som skulle behöva bli nödvändigt om den s.k. ”20‐kronan” minskades.
Det är också vår bedömning att om fler arbetsuppgifter, som idag hanteras av kanslipersonal, överlåts
till ideella skulle detta kunna innebära att det blir svårare att rekrytera ledamöter till förtroendeposter
inom distriktet, inte minst till tävlingssektionen. Mer ideell tid kommer att behöva läggas på operativ
verksamhet istället för att fokus för Tävlingssektionen ligger på det strategiska och utvecklande.
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Vad avser storleken på den s.k. ”20‐kronan” är det styrelsens uppfattning att denna avgift är nöd‐
vändig för att vi ska kunna uppnå dagens servicegrad då avgiften oavkortat går tillbaka till
tävlingsverksamheten. En minskning av ”20‐kronan” skulle innebära minskad administrativt stöd till
såväl tävlingssektion som till enskilda medlemsföreningar och enskilda individer anslutna till dessa.
Grundtanken med denna startavgift var, och är ännu idag, att denna ska vara rättvis såtillvida att det är
den/de som nyttjar en viss service som också är med och finansierar denna. ”20‐kronan” är upplagd så
att det är tävlingsryttarna, och inte föreningarnas enskilda anslutna som inte deltar i tävlingsverk‐
samheten utan exempelvis ”endast” rider på ridskola, som betalar i paritet med hur mycket de direkt
eller indirekt använder vår organisation, det vill säga i förhållande till antalet starter den enskilde
ryttaren gör.
På Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte den 27 mars 2014 var fråga om sänkning av den s.k. 20‐
kronan på dagordningen och det blev då årsmötets beslut att startavgiften på 20 kronor skulle
bibehållas i syfte att StRF ska kunna erbjuda föreningarna den service de har behov av.

Med åberopande av vad som framförts ovan föreslår Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse att
stämman avslår denna motion.
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