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IFK Göteborgs årsmöte, 2020
Styrelsens förslag till beslut, punkt 11 och 12
Kommentar
Av klubbens intäkter består till ca 1/4 (ca 1 MSEK) av föreningsersättning från Göteborgs
Friidrottsförbund (GFIF) som baseras på det överskott som Göteborgsvarvet genererar varje
år.
Det är per idag oklart om Göteborgsvarvet kommer att kunna genomföras under 2020 och
även om det genomförs vad det får för konsekvens för framtida fördelning av överskott som
GFIF historiskt har delat ut till klubbarna. Ett realistiskt scenario är att Göteborgsvarvet inte
genomförs under 2020 och att de som anmält sig till 2020 får rabatt på anmälningsavgiften
2021 vilket alltså påverkar GFIFs ekonomi både 2020 och 2021 och därmed
föreningsersättningen.
Vi måste därför minska kostnaderna och öka våra intäkter som inte beror av GFIF. Alla
kostnader kommer att ses över. Förslaget från styrelsen avser att ge styrelsen en
handlingsfrihet att agera för klubbens bästa på lång sikt.
Enligt punkt 11 i föredragningslistan föreslår styrelsen till årsmötet att:
1. Att bestämma medlemsavgiften 2021 till 800 kr, en höjning med 200 kr jmf 2020 års
nivå.
Enligt punkt 12 i föredragningslistan föreslår styrelsen årsmötet:
1. Att ge styrelsen i mandat att justera träningsavgiften med maximalt 200 kr per
person för 2020.
2. Att ge styrelsen mandat att genomföra ordinarie och extra, totalt två omgångar med
försäljningsinsats, som ger motsvarande 2x500 kr i överskott per medlem. Insatsen
gäller alla medlemmar. Maximalt 2 försäljnings insats per familj och omgång.
Möjlighet ges att ”köpa sig fri” för motsvarande överskott som genereras av
försäljningen.
3. Ge styrelsen i mandat att justera antalet sanktionerade tävlingar och starter per
tävling för att halvera kostnaderna för startavgifter.
4. Ge styrelsen mandat att ta ut lämplig del av kostnader för deltagande i USM och JSM
av aktiva
5. Ge styrelsen mandat att genom stödfonden dela ut maximalt 100 000 kr (tidigare
50 000 kr) i stöd till medlemmar
6. Ge styrelsen mandat att driva verksamheten med ett underskott under 2020 för att
2021 kunna lägga en budget och i balans.

