VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND
Förslag till avgifter 2021
1

Fast avgift för alla klubbar, föreslås oförändrat

1 400.00 kr

(1 400 kr år 2020)

2

Tillkommer, fast avgift för alla ridskoleklubbar

1 800.00 kr

(1 800 kr år 2020)

3

Rörlig avgift per medlem, föreslås höjning med 10 kr
46.00 kr
Den rörliga avgiften beräknas att tillsammans med verksamhetsbidrag
finansiera distriktets basutbud.

(36 kr år 2020)

I detta basutbud ingår omkostnader för personal och kontor, årsmöte, höstmöte,
hemsidans grundarbete, samt sektioners och kommittéers omkostnader för förtroendevalda.
Tidig höst 2020 avgår Mariana Fransén i pension, i och med detta försvinner ett årligt lönestöd
på 220 000 kronor, ett stöd som vi haft sedan 1994. Gällande landstingsbidraget, som är att jämföra
med föreningarnas LOK-stöd så beräknas även här en minskning på cirka 50 000 kr, detta beroende
på en ändring av kriterierna för detta stöd, en ändring som främst gynnar lagidrotterna.
För att inte tappa kompetens och stöd från vår kansli och våra förtroendevalda bedömer DS att
intäktsbortfallet delvis behöver justeras genom en höjning av rörlig avgift.
Antal medlemmar i distriktet är cirka 12 500 så med föreslagen ökning kompenseras knappt
halva intäktsbortfallet. Saknas cirka 145 000 kr som kompenseras genom ändringen av ”Tiokronans”
disposition vid årsmöte 2017 samt ändring av debiteringsunderlag som fattades av DS våren 2019.
Minimidebitering: 25 medlemmar.
Vid den organisationsutredning som gjordes under 1998 fastställdes att distriktet måste uppfylla en
viss grundservice, finns även att läsa om på vår hemsida, under länken ”organisation/uppgift”
Vi arbetar ständigt med budget och nyckeltal för den kurs- och tävlingsverksamhet som bedrivs,
och beslut vid årsmötet 2017 är att all verksamhet i princip skall budgeteras till att ge ett överskott på 10 %.

Utöver avgift till distriktet betalas årsavgift till Svenska Ridsportförbundet.
Nivån fastställs vid varje stämma som hålls vartannat år.
•
•

Medlemsavgift till Svenska Ridsportförbundet, beslutas vid Förbundsstämman
2021: 112 kr
2022: 112 kr
Avgift för Gemensam olycksfallsförsäkring (enligt avtal med Folksam)
2020: 53 kr
2021: 73 kr

Premien för olycksfallsförsäkringen (obligatorisk för alla medlemmar) bestäms av försäkringsbolaget och kan
variera varför klubben vid beslut om medlemsavgift bör tydliggöra att denna avgiften tillkommer på den
medlemsavgift som fastställs vid klubbarnas årsmöte.
Alla avgifter enligt baseras på antal medlemmar i föreningen vid senaste årsskiftet, dvs man betalar alltid för de
medlemmar man hade föregående år. Debiteras på våren.
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