Motion till nästkommande årsstämma i Svenska Konståkningsförbundet

MOTION #3 – FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRDELNING AV ELITSERIE- OCH ASERIETÄVLINGAR

2. BAKGRUND:
Svenska Konståkningsförbundet tillämpar en icke fungerande princip för fördelning
av elitserie- och A-serietävlingar.
Den principen innebär att större föreningar ska behöva ta ansvar för de tävlingarna
utan en garanterad nettovinst. Föreningar som genomför sådana tävlingar riskerar i
stället att drabbas av en förlust och det gäller särskilt för elitserietävlingar. Det går
inte heller för föreningarna att förutse samtliga kostnader som kan uppkomma för att
genomföra tävlingen enligt Svenska Konståkningsförbundets krav.
Det är inte rimligt att föreningar och deras medlemmar på lokal nivå ska utföra
omfattande funktionärsuppdrag för att genomföra Svenska Konståkningsförbundets
tävlingar med risk för att föreningen drabbas av förlust och dessutom med risk för att
föreningen tvingas ansvara för oförutsedda kostnader för att tävlingen ska genomföras enligt Svenska Konståkningsförbundets krav.
Det är därför inte rimligt att Svenska Konståkningsförbundet kräver av större
föreningar att åta sig elitserietävlingar eller A-serietävlingar med nu angivna
ekonomiska risker för föreningarna.
Det är inte heller rimligt att föreningar ska behöva ligga ute med förlusten från en
elitserie- eller A-serietävling i avvaktan på s.k. utjämningspeng som Svenska
Konståkningsförbundet beslutar om först efter säsongens slut eller att föreningarna
inte ska kunna förutse om utjämningspengen leder till att föreningen går med viss
mindre vinst för tävlingen eller går med en förlust.
Det är inte heller rimligt att större föreningar ska behöva åta sig fler tävlingar som
t.ex. stjärntävlingar för att få intäkter som kompenserar förluster för elitserie- och Aserietävlingar. Det innebär dessutom att mindre föreningar inte kan få möjlighet att
arrangera stjärntävlingar som de har kompetens för eftersom antalet stjärntävlingar
är begränsade.

3. BESKRIVNING AV ÄRENDET:
Motionen ställs för att årsmötet ska besluta att uppdra åt Svenska Konståkningsförbundets styrelse att ta fram principer för tävlingsfördelning som säkerställer att
arrangerande föreningar går med en garanterad vinst vid elitserie- och A-serietävlingar och som samtidigt säkerställer att tävlingar på olika nivåer kan fördelas
jämnare mellan föreningar av olika storlek.

Tävlingsfördelningen ska innebära att arrangerade förening garanteras en nettovinst
om minst 25.000 kronor för att arrangera en elitserietävling och garanteras en nettovinst om minst 20.000 kronor för att arrangera en A-serietävling. Med nettovinst avser
vinsten efter det att samtliga kostnader har betalats för en tävling. Svenska Konståkningsförbundet ska innan en förening ska behöva åta sig att arrangera en tävling
redovisa samtliga förväntade intäkter och samtliga förväntade kostnader för arrangemanget. Oförutsedda kostnader som hänför sig till Svenska Konståkningsförbundets
krav för att genomföra en sådan tävling ska Svenska Konståkningsförbundet stå.
Därigenom kan större föreningar – om de så önskar – begränsa sitt arrangemangsåtagande till en elitserietävling eller en A-serietävling per säsong och mindre
föreningar kan få möjlighet att arrangera klubbtävlingar eller stjärntävlingar i större
utsträckning.

4. YRKANDE:
Undertecknade föreningar föreslår att årsmötet:
4.1 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundet ska uppdra åt Svenska
Konståkningsförbundets styrelse att redan för säsongen 2020/21 tillämpa en
tävlingsfördelningsprincip som utgår från att en förening som arrangerar en
elitserietävling garanteras en nettovinst om minst 25.000 kronor och att Svenska
Konståkningsförbundet ansvarar för samtliga kostnader med anledning av tävlingen,
inklusive oförutsedda kostnader som är nödvändiga för att genomföra tävlingen enligt
Svenska Konståkningsförbundets krav.
4.2 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundet ska uppdra åt Svenska
Konståkningsförbundets styrelse att redan för säsongen 2020/21 tillämpa en
tävlingsfördelningsprincip som utgår från att en förening som arrangerar en Aserietävling garanteras en nettovinst om minst 20.000 kronor och att Svenska
Konståkningsförbundet ansvarar för samtliga kostnader med anledning av tävlingen,
inklusive oförutsedda kostnader som är nödvändiga för att genomföra tävlingen enligt
Svenska Konståkningsförbundets krav.
4.3 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundet ska uppdra åt Svenska
Konståkningsförbundets styrelse att redan för säsongen 2020/21 tillämpa en
finansieringsprincip som innebär att arrangerande förening ska få del av nettovinsten
omedelbart i anslutning till en elitserietävlings eller A-serietävlings genomförande.
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Styrelserna för undertecknade föreningar inom Göteborgs Konståkningsförbund

Lerums Konståkningsklubb
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Göteborgs Konståkningsklubb Singel
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Partille Konståkningsklubb
Skärgårdens Konståkningsklubb
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro

