Proposition 1 från styrelsen
Följande proposition vill styrelsen föreslå för årsmötet.
Det har under många år varit styrelsens avsikt att kvalitetssäkra verksamheten i
Karlbergs BK. Både organisatoriskt och sportsligt. Det gäller såväl personal på kansli
och i den centrala organisationen som ute i lagen och på tränarposter.
Föreningens ambition tillsammans med den vision och värdegrund som är framtagen
visar att föreningen behöver ta ytterligare steg för att säkerställa verksamhetens
övergripande mål.
2017 har KB 12 träningsgrupper för spelare över 12 år. 2 av dessa drivs och tränas av
föräldrar, resten har det på olika sätt rekryterats tränare till lagen. I de grupper där
lagen själva rekryterat tränare försvårar det föreningens möjlighet att säkerställa
kvalitet, arbeta med röd tråd, få ekonomisk kontroll och delge information kring
värdegrund och riktlinjer.
Det är även svårt för förälder att se klart och tydligt vilka avgifter som föreningen tar
ut för att barn ska kunna delta i vår verksamhet när det är olika kostnader som till
lagets lagkassa (för cuper och tränare) och sedan en föreningsavgift. Den nya
strukturen kommer verka för en transperens, rättvisa och tydlighet gentemot
föräldrar. Det är helt enkelt inte optimalt som systemet fungerar idag och vi känner
att föreningen inte når upp till den potential som vi bedömmer den kan.
Istället vill styrelsen att föreningens sportsliga organisation säkerställer sportslig
organisation för lagen. Det betyder att sköta rekrytering av tränare, driva
implementering av riktlinjer och spelarutbildningsplanen samt hantera de
ekonomiska utbetalningarna till föreningens tränare och anställda.
Att gå över till denna nya struktur bedömmer vi kommer resultera i främst 4 saker:
1.
2.
3.
4.

Organisatorisk stabilitet
Säkerställd sportslig kvalitet
Tydligare ekonomiska villkor om avgifter och kostnader för medlemmar
Att barn & ungdomar idrottar längre upp i åldrarna

Det innebär att förslaget för barn över 12 år inkluderar en tränarkostnad som
föreningen står för framöver. Vi flyttar helt enkelt inbetalda avgifter från lagkassa till
föreningens avgift. Det enda lagkassan ska ombesörja är således cupdeltagande samt
sociala aktiviteter för barn över 12 år.
Under de senaste åren har även driftskostnader ökat. Det är främst material, lokaler,
planhyror och personalkostnader som ökat. Därför är det nödvändigt att även räkna
in dessa ökade kostnader när årsmötet ska fastställa sektionsavgifterna för 2018.
Vårt förslag grundar sig därför samtidigt i att förbättra den service som den centrala
organisationen ger till föreningens medlemmar, fortsätta arbeta för att kvalitetssäkra
verksamheten samt stärka Karlbergs BK:s varumärke som en seriös och välskött
föreningen i Stockholm.

Styrelsens förslag är att dels ändra namnet på avgifterna från sektionsavgift till
fotbollsavgift och att de nya avgifterna från och med 2018 ser ut på följande sätt:
Nya fotbollsavgifter:

5-7 år
8-9 år
10-11 år
12-13 år
14-16 år
U-lag

2018

2017

1 000 SEK
1 500 SEK
1 800 SEK
3 800 SEK
4 000 SEK
4 500 SEK

1 000 SEK
1 400 SEK
1 500 SEK
1 500 SEK
1 600 SEK
3 500 SEK

Styrelsens förslag är att medlemsavgifterna från och med 2018 ser ut på följande sätt:
Medlemskap
KB-Vän
Guldvän
Ständig medlem

200 SEK
200 SEK
500 SEK
5 000 SEK

200 SEK
200 SEK
500 SEK
0 SEK

Familjeavgiften ligger oförändrad på 2 700 SEK, men begränsas till att gälla från 5-11
år.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka styrelsens föreslagna
proposition.

