Förslag årsavgifter 2019
Historik
Sedan 2011 har samma grundmodell för beräkning av årsavgifterna används. Modellen kom till efter
önskemål från föreningarna att frångå registrerade medlemmar som mått för avgiften.
Modellen beslutades 2011 såg ut som följer:
Beräkningsunderlag tas från Sverigelistan där antal personer per förening som tävlat minst en (1)
tävling under föregående år räknas med.
Grundavgiften är 1000:‐/förening
Taket är 15 000:‐/förening.
Den totala avgiften från föreningarna till VOF är fastställd till 365 000:‐/år
Avgift per löpare i beräkningsunderlaget utgör variabeln som säkerställer att totalsumman uppnås.
Från åren sedan 2011 har endast små justeringar från grundmodellen gjorts men ett återkommande
frågetecken har varit beräkningsunderlaget varefter det har justerats vid flertalet tillfällen.
2012:
Definitionen av beräkningsunderlaget tydliggjordes. ”Beräkningsunderlag tas från Sverigelistan där
antal personer per förening som tävlat minst en (1) tävling i klasserna DH10‐DH90 under föregående
år räknas med.”
2013:
Beräkningsunderlaget definierades lika men levererades av SOFT utifrån samma statistik som
FOLKSAMs föreningsförsäkring grundades på.
I tillägg differentierades avgiften för vuxen respektive ungdom för att gynna föreningar med mycket
ungdomar.
2014:
Definitionen av beräkningsunderlaget tydliggjordes återigen. ”Beräkningsunderlag levereras från
Svenska Orienteringsförbundet och är detsamma för vilket Folksams föreningsförsäkring beräknas. I
underlaget räknas antalet personer per förening som tävlat minst en (1) tävling under föregående
år.”
2015:
Modellen var fortsatt den samma men totaltbeloppet höjdes till 401 500 kr, taket till 17 000 kr och
grundbidraget till 1 500 kr.
Beräkningsunderlaget återgick till gällande 2012, ”Beräkningsunderlag tas från Sverigelistan där antal
personer per förening som tävlat minst en (1) tävling i klasserna DH10‐DH90 under föregående år
räknas med.”
2016:
Inga justeringar gjordes men det uppdagades att beräkningsunderlaget från 2015 (gällande avgifter
2016) innehöll alla som gjort någon start i något arrangemang som registrerats i eventor och var
således inte det som avsetts. Vidare visade sig även 2014 års siffror vara annat än vad som avsetts
och beställts. 2014 års siffror innehöll alla som gjort någon start, oavsett klass i någon sanktionerad
tävling under året (detta underlaget nyttjades för avgiftsberäkning 2015)
Efter årsmötet 2016 fick kansliet i uppdrag att se över underlaget och modellen och undersöka,
utvärdera olika alternativ för beräkning av avgifterna framledes.

2017:
Styrelsen presenterade ett digert underlag kring utvecklingen av årsavgifter samt en presentation av
tidigare beräkningsunderlag. Beslut fattades på årsmötet om att beräkningsunderlaget skall beräknas
som ”Alla individer per förening som under året deltagit på sanktionerad tävling, oavsett klass, vid
minst ett (1) tillfälle.”
Inga förändringar i själva modellen eller belopp.
2018:
Inga förändringar mot 2017

Förslag för beräkning av 2019 års avgifter
Själva modellen för beräkningen av avgifter anses tydlig och enkel och förslaget innebär därför att
den kvarstår. Även beräkningsunderlaget kvarstår (2018 års deltagarsiffror…).
Det styrelsen föreslår medlemsföreningarna är en höjning av totalbeloppet från 401 500 till 430 000,
samt en justering av grundavgift och tak i modellen. Se förslag nedan
Modellen 2019
Beräkningsunderlag utgörs av individer per förening som uppfyller urvalskriteriet fördelat på vuxna
(17+) och ungdomar (tom 16 år) se alternativ nedan.
Grundavgiften: 1800:‐/förening (tidigare 1500:‐/förening)
Taket: 19000:‐/förening. (tidigare 17000:‐/förening)
Den totala avgiften från föreningarna till VOF: 430 000 kr (tidigare 401 500kr)
Avgift per löpare, med differentiering mellan vuxen och ungdom, i beräkningsunderlaget utgör
variabeln som säkerställer att totalsumman uppnås.
Förslag till val av beräkningsunderlag
Med i beräkningsunderlaget ska räknas,
Alla individer per förening som under året deltagit på sanktionerad tävling, oavsett klass, vid minst
ett (1) tillfälle.

Diskussion
Det är nu fyra år sedan föreningsavgifterna till VOF höjdes därav kan en revidering anses aktuell.
Förbundets verksamhet påverkas liksom alla andra verksamheter av omvärldens prishöjningar,
avtalsenlig löneutveckling m m. Strävan är samtidigt att hålla kostnader nere för deltagande vid den
verksamhet som bedrivs, såsom träffar, utbildningar, ungdomsverksamhet, resor och läger, m m.
Förslaget innebär 300 kr avgiftsökning per förening rakt av (grundavgiften). De största föreningarna
som når upp till taket får ytterligare 1700 kr ökning, men åtnjuter samtidigt fortsatt nedskrivning av
den överskjutande delen. Dessa ”fasta” ökningar utgör drygt 2/3 av hela den föreslagna höjningen,
medan resterande del fördelas proportionellt över samtliga föreningar utefter beräkningsunderlaget.
Styrelsens förslag till årsmötet:
‐att godkänna den modell markerad i skrivelsen ovan som ” Förslag för beräkning av 2019 års
avgifter”
‐att godkänna bilagt underlag för fakturering av årsavgifter 2019

