Motion till Årsmötet i BKK 2019
Undertecknad föreslår en höjning av medlemsavgiften i klubben för att mot framtiden täcka
de kostnader som ett hårt slitage nu åsamkas vår anläggning samt att ha möjlighet att även
göra vår anläggning komplett med en parkering avsedd endast för klubbmedlemmar.
När det gäller avgiften så ser jag här ett antal kategorier av medlemmar som använder
anläggningen
-De som endast använder kanotklubben som ett garage för sin kanot
-De som har kanotplats och använder klubbhuset sporadiskt.
-De som paddlar regelbundet minst varje vecka på sommarhalvåret och har kanotplats
-De som deltar i klubbens motionsaktiviteter duschar/bastar men ej har kanotplats
-De ungdomar som deltar i ungdomsträning och lånar klubbens kanoter
-De som lånar klubbens kanoter och använder klubbanläggning för styrketräning
-De som tävlingspaddlar på olika nivåer och använder klubbanläggningen frekvent året om
-De som tävlar för annan klubb men är medlemmar använder klubbanläggningen frekvent
-De som är medlemmar för att få tillgång till styrketräningsrummet
-De som är medlemmar för att basta och inte är intresserade av annat än att ha nyckel till
klubbhuset
Det finns säkert även fler medlemstyper.
För medlemsavgiften 550 kronor (med lägre variant för ungdom o familjeavgift) för
medlemmen ett
klubbhus/badanläggning/torkrum/styrkerum/paddelergometers/kök/uppehållsrum/städfirma/fö
rvaringsskåp/balkong/brygga/ gräsmatta utan något som helst personligt ansvar att hålla
anläggningen i bästa skick och det 5 minuter från Stockholms innerstad!
Med tanke på detta är avgiften på tok för låg. Ett garage i Stockholm kostar mellan 2-3000
kronor per månad där en kanot kan få plats. En medlemsavgift på ett gym mer än 500 kronor
per månad. utan sjöbrygga!
Mitt förslag är att medlemsavgiften skall vara minst 100 kr/månad dvs höjas till mellan
1500 kronor per år 2019
Kanotplatsen höjas till 1500 kr per år 2019
Undomsavgiften höjas med 50% 2019
Familjeavgiften 100%
Avgiften för kanotlån höjas med 100%
Att riskera ett medlemstapp pga denna höjning kommer att på lite sikt justeras av nya
medlemmar.

Eva Berglund-Lindbäck

Styrelsens svar 2019-02-27

Enligt klubbens stadgar § 9 Medlemsavgifter bestäms medlemsavgifterna på
årsstämman.
Detta innebär att ett förslag till höjning av avgifterna måste beredas först och
sedan presenteras på stämman.
Styrelsen anser att det måste finnas skäl till de i motionen nämnda
avgiftshöjningarna och de måste vara underbyggda i förhållande till
årsbudget.
Höjningarna som nämns i motionen är väldigt höga i förhållande till nuläget.
Målsättningen för BKK är inte att jaga iväg medlemmar på grund av höga
avgifter utan avgifterna ska vara skäliga i förhållande till den verksamhet vi
bedriver och på så sätt värna om våra medlemmar.
Med ovanstående motivation röstar styrelsen för att motionen avslås!
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