
Förslag från Styrelsen

Detta förslag har två delar som presenteras separat som två olika förslag. Förslag 2 blir endast 

aktuellt om förslag 1 röstas igenom.

Förslag 1 – Ta bort städavgiften

Motivering: Städavgiften är en avgift som rör sig i en gråzon. På Arboga GK blir den som är med på 

städdag eller på annat sätt bidrar ideellt befriad från städavgift på 400kr. Enligt skatteverket anses 

medlemmen då ha utfört ett avlönat arbete för klubben mot ersättning. Då beloppet ligger mellan 

100kr och ½ prisbasbelopp ska klubben ta upp alla dessa personer i sin arbetsgivardeklaration och 

privatpersonen ska dessutom beskattas på beloppet. Idag tas dessa personer inte upp i 

arbetsgivardeklarationen och att göra det skulle innebära omfattande administrativt arbete. Utöver 

dessa regler (som är huvudanledningen till att styrelsen önskar ta bort denna avgift) anser styrelsen 

att det finns ytterligare anledningar att ta bort denna avgift. Dessa är:

 Det är väldigt otydligt vad som ska vara tillräckligt arbete för att bli befriad från städavgift.

 Varje år får flertalet medlemmar felaktigt en städavgift på sin faktura då det är mycket svårt 

att administrera denna avgift. Detta kan leda till bitterhet hos medlemmen som hjälpt till och 

som självklart inte ska faktureras för detta.

 Då det är svårt att veta hur många som hjälper till varje år är det väldigt svårt att budgetera 

för denna post.

Om detta förslag röstas igenom innebär det att allt ideellt arbete blir just ideellt arbete. Inga 

ersättningar i form av pengar, presentkort eller liknande kommer att ges ut. Däremot bjuds 

regelbundna ideella in till tävling eller tripp till annan klubb.

Ett yrkande/motförslag har kommit in till denna motion om att skjuta upp frågan och ge nya 

styrelsen i uppdrag att undersöka vidare.

Förslag 2 – Höj samtliga seniormedlemskap med 400kr inför år 2023

Motivering: I och med att städavgiften tas bort försvinner en inkomst på drygt 200.000kr för klubben.

För att kompensera för detta föreslår vi att höja spelavgiften med dessa 400kr (den gamla 

städavgiften) för samtliga seniormedlemskap och 100kr för juniormedlemskap för nästa år. Detta 

skulle innebära en extra inkomst på 295.000kr om dagens medlemsantal står fast. 

Hädanefter är tanken att årsavgifter bestäms av årsmötet ett år i förväg för att lättare kunna 

budgetera och undvika att årsavgifterna beslutas efter att fakturering redan skett. Skulle en justering 

krävas av dessa avgifter inför 2023 kallas det i så fall till extra årsmöte i höst.


