Styrelsens yttrande över motion 1
Efter en inlämnad motion 2016 till Svenska Seglarförbundet gav Seglardagen styrelsen uppdraget att
tillsatta en arbetsgrupp med syfte att se över möjligheten till differentierade klubbavgifter. Enligt
beslutet skall styrelsen avlägga rapport eller förslag vid Seglardag 2017.
Under sensommaren 2016 tillsattes arbetsgruppen som kommer att lämna sin rapport vid Seglardagen
2017.
Styrelsen instämmer med motionären i huvudfrågan. Det är av yttersta vikt att förbundets medlemmar
förstår nyttan med att betala en avgift till förbundet. Att medlemmarna informeras om vad avgiften
går till och vad den genererar för svensk båtliv och inte bara kappseglare som motionären tycks vilja
framhäva.
Utan att i detta motionssvar gå in i detalj i hur arbetsgruppen resonerat vill arbetsgruppen ändå ta
tillfället i akt och belysa några delar som visar på komplexiteten i frågan och att om möjligt öka
förståelsen från motionären.
En översyn av SSF:s erbjudande till SSF:s medlemmar har genomförts och om detta erbjudande
står i paritet med avgiften och om klubben känner till erbjudandet.
Antal medlemmar i IdrottOnline ger SSF intäkter och om en klubb har stor andel av sina
medlemmar inlagda borde det kunna ge en rabatt på medlemskapet. Dock är SSF mycket mån
om att behandla personuppgiftslagen och allra helst då allra helst med tanke på den
omfattande reform av dataskyddet som träder i kraft i Europa 2018. Samtidigt vill SSF verka för
minskad byråkrati och ”mer tid för idrott”.
Olika avgiftsmodeller med olika differentieringsmetoder har diskuterats. Klubbar skulle kunna
differentieras utifrån storlek, antal båtar, ålder, kön, båt man äger, intresse, vilka aktiviteter
man har inom klubben osv. Hur kan vi differentiera medlemmar i en klubb utan en subjektiv
bedömning som riskerar bli olika från år till år eller beroende på vem som gör bedömningen.
Och om man skall differentiera, skall de olika grupperna ha olika erbjudande inom klubben.
Skall några täckas av en olycksfallsförsäkring och andra inte.
Det faktum att distriktsavgiften faktureras av SSF gör att flera klubbar upplever att denna avgift
tas ut av SSF. Att distriktets erbjudande ser olika ut och att avgiften den varierar mellan 3-14
kr/medlem gör också att bilden ser olika ut i landet.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka motionären för att man håller frågan aktualiserad och att
arbetsgruppen får in fler perspektiv på densamma.
SSF:s styrelse yrkar på avslag eller bordläggning av motionen och att Grötviks SK ingår i arbetsgruppen
som kommer att lämna förslag till Seglardagen 2018.
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I foldern Svenska Seglarförbundets tio främsta medlemsförmåner presenteras några av de delar som
klubben får för den årliga avgiften på 45 kr/medlem och år.

Motioner till Seglardagen 2017

4 (7)

