	
  

Avgiftsberäkning för SSDF-anslutna föreningar
2014-01-01

2014 inför SSDF en ny metod gällande beräkningen av föreningens avgift till SSDF.
Styrelsen lämnade i april 2013 ett förslag som årsmötet kunde godkänna. Den nya metoden
går ut på att avgiften för föreningen blir helt rörlig, endast baserad på föreningens
medlemsantal föregående år.
Antalet medlemmar i föreningen för innevarande år utgör alltså avgiften för följande år.
Avgiften betalas en gång per år i januari.
Den nya avgiften är en rörlig avgift baserad på föreningens totala medlemsantal. Alla former av
beroenden mellan medlemmar tas bort, så som familjemedlemmar. Ingen fast avgift per förening
kommer heller finnas.
Beräkningen blir mycket enkel: Avgiften baseras endast på föreningens antal rapporterade
medlemmar föregående år.
Avgiften faktureras en gång per år i januari vilket gör det enkelt för föreningarna att hantera.
Föreningarna kan sedan naturligtvis löpande ta in nya medlemmar under året, dessa rapporteras
till förbundet. Försäkring och övriga medlemsförmåner gäller som vanligt så fort medlemmen är
korrekt rapporterad i IdrottOnline. Föreningen kan, precis som förut, sätta eget pris till sina
medlemmar.
Metoden gör att den ekonomiska hanteringen på kansliet av avgifterna sker vid endast ett tillfälle
samt att avgiften kan beräknas automatiskt utifrån informationen i IdrottOnline. Dessa två
faktorer reducerar tillsammans kostnaden betydligt.
Den beräknade besparingen är ca 100 000 kr per år i personalkostnader vilket gjort det möjligt att
sänka avgifterna. Från och med 2014-01-01 är avgifterna 240 kr för senior och 30 kr för junior
och minior.
Första året, alltså 2014, kommer avgiften delas upp i två, en faktura i januari och en i augusti för
att underlätta ekonomiskt för föreningarna.
På samma sätt som idag noteras i IdrottOnline om en medlem redan är medlem i annan SSDFansluten förening. Endast ”moderklubben” har en dubbelansluten medlem med som grund för
beräkning av klubbavgiften till SSDF. Detta stödjer då medlemskap i flera klubbar och
nätverkande mellan föreningar med olika karaktär. Det gynnar också att föreningar utvecklar sin
egen särart.
Propositionen godkändes 2013-04-27 på Sportdykarförbundets årsmöte 2013.
Läs protokoll och beslut här. Handlingarna för mötet med fullständig proposition kan läsas här.
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