Till årsmöte i Göteborg Kraftsportklubb 2020
Motion angående ekonomiskt stöd till medlemmar i samband med tävling.
Sedan flytten från Slottsskogsvallen till Friskis&Svettis Majorna togs beslut om höjd medlemsavgift
och vissa åtstramningar gällande ersättning till lyftare i samband med tävling. I takt med att ekonomin
stabiliserats, inte minst på grund av ökat medlemsantal och berättigande till bidrag samt att de stora
inköpen är gjorda, anser jag att vi bör återgå till den praxis kring ekonomisk ersättning som vi hade.
Att våra pengar ska tillbaka till lyftarna i så stor utsträckning som möjligt i form av bidrag för att
täcka tävlingsutgifter ser jag som en självklarhet. Att göra prioriteringar blir nödvändigt för att inte
göra dessa bidrag till allt för stora utgiftsposter. Jag föreslår följande prioriteringar:
1.
2.
3.
4.
5.

Senior-SM i KSL och KBP samt Lag-SM i KSL och KBP
U/J/V-SM i KSL och KBP
Senior-SM i utrustad SL och BP
Landsdelsmästerskap och DM
Övriga tävlingar

Motiveringen till mitt prioriteringsförslag är följande:
1. Senior-SM i KSL och KBP är den högsta nationella tävlingsnivån. Den är mest
konkurrenskraftig och har prestationsmässigt svårast kvalgränser. Att klubben representeras
på dessa tävlingar betyder mer än på alla andra tävlingar på nationell nivå.
2. Tävlingar med lägre eller inga kvalgränser och konkurrenskraft öppnar per definition upp för
fler att anmäla sig, vilket är bra. Men den ekonomiska ersättningen bör hållas lägre relativt
den högsta nivån av tävlan.
I övrigt finns det andra faktorer som bör spela in när ekonomisk ersättning beviljas, som t.ex:
●
●
●
●

Avstånd (ökade rese- och boendekostnader)
Anmälningsavgiftens storlek
Behov av coach och dennes ersättning
Antal medlemmar som deltar

Att klubben representeras på den högsta nivån kommer att betyda mycket för vår utveckling på sikt.
Att vi kan träna vid sidan av lyftare som tävlar på den högsta nivån i landet är något vi bör värna framgång föder framgång. Då ska vi också enligt mig underlätta detta för de medlemmar som vill dit.
Jag yrkar därför på att årsmötet beslutar:
Att ekonomisk ersättning för anmälningsavgift, rese- och boendekostnader till lyftare/coacher enligt
ovan nämnda prioriteringslista blir en stående budgetpost med prioritet.
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