Styrelsens förslag till medlemsavgift
Medlemsavgiften på 10 kronor per medlem till SSF har varit oförändrad sedan 2003. Få andra
kostnader i samhället har legat still de senaste 15 åren. I kombination med att fler och fler av de
medel som SSF erhåller via Riksidrottsförbundet (RF) blir ändamålsbestämda minskar andelen fria
medel som vi själva kan förfoga över. RF ställer också hårdare krav på redovisning av erhållna medel
samtidigt som partnersamarbeten på sponsorsidan kräver högre grad av affärsmässighet, faktorer
som också påverkar hur medel kan användas. För att kunna bibehålla servicenivån och utveckla vår
verksamhet behöver andelen fria medel inom SSF öka.
Även om 2017 landade på ett positivt resultat så finns det utmaningar framför oss. SSF befinner sig
inte i någon ekonomisk kris, men beredskapen för framtiden kan bli bättre. Vi kan inte förvänta oss
att kunna vända på lika många stenar framöver som vi gjorde under 2017. Under 2017 minskade vi
våra omkostnader och användandet av externa resurser minimerades, samtidigt ökade bl.a. graden
av finansiering via sökta projektmedel.
Några av de utmaningar som ligger framför oss är t.ex.
-

-

-

Finansiering av utvecklingskonsulenterna efter 2019. Dessa finansieras i dag till 100 % via
Idrottslyftsmedel. Vi vet i dag inte om detta kommer vara möjligt efter 2019.
Ny stödform för SF arbetas fram inom RF. Redan nu är stödet tvåårigt, vilket gör att vi inte
kommer ha mer stöd 2019 än vi har 2018. Det finns i dag heller ingen indexuppräkning av SF
stödet.
För att kunna leva upp till strategi 2025 behöver SSF göra satsningar inom en rad områden.
Digitalisering och systemlösningar är nödvändiga för att hänga med i samhällsutvecklingen.
Två andra områden som behöver utvecklas är barn och ungdomssidan och arbetet med
Svensk Simidrotts utvecklingsmodell samt satsningar kring anläggningsfrågan.
Det egna kapitalet behöver stärkas för att på ett bättre sätt kunna parera toppar och dalar
samt vid behov göra särskilda insatser.
Finansiering av nya verksamheter, som till exempel parasimningen inom SSF.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att årsmötet beslutar om en höjning av
medlemsavgiften från nuvarande 10 kronor per medlem till 20 kronor per medlem från och med
2019. Taket på 3000 medlemmar per förening föreslås kvarstå oförändrat. Det är bara 10-kronan
som omfattas av förslaget till höjning. Övriga avgifter utanför 10-kronans höjning lämnas
oförändrade. Görs inte denna höjning nu kan en höjning beslutas först på kommande förbundsmöte
2020 och träda i kraft 2021, vilket styrelsen anser är för långt fram i tiden.

