BK Pantern, Prop. till årsmötet 7 mars 2018

Proposition ang. Medlemsavgifter & Medlemskap.
Vi inför en uppdelning i två olika typer av medlemskap, dels som Passiv
medlem och dels som Aktiv medlem.
Passiva Medlemmar betalar endast sk Medlemsavgift och då för hela kalenderår (1/131/12).

Passiv medlem:






äger ej rätt att träna på klubben eller tävla för klubben externt eller i klubbens interna
tävlingar, som t ex KM eller Pantervärjan.
har däremot rätt att medverka i klubbinterna aktiviteter av mer social karaktär, t ex Julfesten
- inkl. aktivt deltagande i den sk Ballongskjutningen.
kan vara klubbfunktionär, prövas av Styrelsen.
kan sitta i Styrelsen.
har rätt att medverka/arbeta i alla egna tävlingsarrangemang, utifrån vilja och förmåga.

Aktiva Medlemmar betalar dels sk Medlemsavgift per kalenderår (1/1-31/12), och dels en
sk Träningsavgift, som baseras på den del av kalenderåret man väljer att aktivt utöva sitt
bågskytte.

Aktiv medlem:








äger rätt att träna på klubben
äger rätt att tävla externt för Pantern – förutsatt att hen inte väljer att tävla för annan
klubb. (man kan bara tävla nationellt för en klubb i taget)
äger rätt att delta i klubbens alla interna tävlingar, som t ex KM eller Pantervärjan.
äger rätt att medverka i alla klubbinterna aktiviteter
kan vara klubbfunktionär, prövas av Styrelsen.
kan sitta i Styrelsen.
har rätt att medverka/arbeta i alla egna tävlingsarrangemang, utifrån vilja och förmåga.

Utövandet av bågskytte är numera även godkänt för att söka friskvårdsbidrag. Man kan dock bara få
återbäring för den del av kostnaderna som är direkt kopplad till den aktiva verksamheten, därav
uppdelningen i Medlemsavgift och Träningsavgift och där den senare avgiften är den man kan få
återbäring för från sin arbetsgivare. För att få fram en peng ur ett Familjemedlemskap får
Träningsavgift räknas fram från det belopp som betalats in för familjen.

Kalenderåret/Verksamhetsåret delas upp i två terminer; en vårtermin och en
hösttermin.
Terminerna räknas enligt följande:



Vårterminen (VT):
Höstterminen (HT):

1/1 – 30/6
1/7 – 31/12

Genom denna uppdelning av kalenderåret ger vi våra aktiva medlemmar möjlighet att själva välja om
dom vill utöva, och betala för, sitt bågskytte endast under en termin, vårtermin eller hösttermin, eller
alternativt hela kalenderåret.
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Terminsuppdelningen berör endast Träningsavgiften.
Medlemsavgiften betalas årsvis oavsett om man som aktiv väljer att träna hela året eller bara en
termin.
OBS! Alternativet med terminsavgift är framförallt tänkt som en möjlighet för Nybörjaren att prova
på sporten under en termin (HT) eller max två terminer (VT+HT). Därefter förväntas man betala för
helår.
Ett tillfälligt medlemskap, t ex pga tidsbegränsat arbete och/eller studier på orten eller pga behov av
kompletterande träningsmöjligheter, löses däremot med fördel terminsvis.

Avgiftsnivåer:


Medlemsavgift: 100 kr. Gäller för helår/kalenderår (1/1-31/12)



Träningsavgift:
 Tidigare åldersklasserna Junior och Yngre/Barn slås ihop till en åldersklass, benämnd
Junior.



o

Vuxen/21år eller äldre:

300kr/termin eller 600kr/helår

o

Junior/20 år eller yngre:

200kr/termin eller 400kr/helår

Familjeavgift (max 2vuxna): 800kr/termin eller 1400kr/helår. OBS! Inkl. alla avgifter.
 Familjeavgiften justerad för att ligga i nivå med kostnaden för 2 vuxna.
Begreppet Familj omfattar såväl boende på samma adress som familj med delad
vårdnad. Anmälan av olika familjemedlemmar bör baseras på aktivt deltagande.

Propositionen är framförallt till för att tydligt skilja på de olika kostnader som ett medlemskap
innefattar, och därmed tydligt peka på den del som medlemmen kan åberopa som friskvårdsbidrag.
I samband med denna åtskillnad framträder möjligheten att vara Passiv medlem, till en ringa
kostnad, för den som vill bidra till klubbens verksamhet och behålla kontakten med klubben trots att
man valt att tillfälligt eller definitivt avstå från att aktivt bedriva bågskytte.
Justeringen av indelningen av åldersklasser och delvis ändrade kostnadsnivåer är till för att förenkla
och bättre jämställa kostnaderna.

Prop. träder i kraft omedelbart, om den går genom, dvs fr.o.m. 7 mars 2018.
I samband med att denna Prop. träder i kraft tas även tidigare system kring medlemsavgifterna bort:



Beräkningsmetoden för förstaårsmedlemskap under januari-september tas bort.
Systemet för medlemskap under oktober – december, och där även medlemskap under
efterkommande året ingår, tas bort.
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