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Motion: Utred medlemsformer och medlemsavgifter
Medlemsformer och medlemsavgifter är ett område som är föränderligt. Ofta baserat på grad av
aktivitet, vad man får, betalningsförmåga, rättvisa, mängdrabatt (familjemedlemskap) etc.
En översyn tror vi är viktig för att hänga med i utvecklingen och att genom rubricerat skapa
möjligheten att bl.a. signalera bra saker, få fler medlemmar och stärka varumärke och ekonomi.
Behov kan finnas inom:
-

Stödmedlemskap (medlemskap även anpassat för den som ej är aktiv i verksamheten)
Rättviseaspekter Tyr-internt mellan OL och Cykel
Nyttjande av friskvårdsbidrag
Positionering gentemot ex. lagidrotter (har vi råd att sätta Kalle/Lisa i ytterligare en förening,
utöver hockey, fotboll, ridning, dans, innebandy, karate….?)

Ett par exempel:
•
•

Inspiration från andra klubbar – ex. Stora Tuna OK - se Bilaga, flik 1
Multimedlemskap för ungdomar (och familjer) – se nedan samt Bilaga, flik 2-3

”Multimedlemskap”
Bakgrund
En utmaning, som är gemensam för många idrottsföreningar, är att man tappar ungdomar i 12-16årsåldern. Inte sällan för att resultatframgångar uteblir och att man ej finner sin plats i verksamheten
på grund av just det. Andra intressen kan dyka upp i tonåren och det är många olika mekanismer runt
detta.
Något som ofta lyfts är att gemenskapen och kamratskapen är det viktigaste för de flesta, och den
största anledningen till att man vill vara med.
På nästa sida en bild från webbinarium, arrangerat av Svenska Skidförbundet, om idrottspsykologi för
ungdomar med Anneli Östberg som föreläsare. Hon menar att alltför mycket vikt läggs vid de två
översta blocken, när det allra viktigaste ligger i det nedersta blocket.
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En annan vedertagen syn på ungdomsidrott är att det är positivt att testa och utöva flera sporter, och
att inte specialisera sig för tidigt.
Ett bra kompisgäng (inte för få) som har en gemensam värdegrund (likartade intressen) och en
öppenhet för att testa nya saker, prova sig fram och delta på sin nivå verkar vara önskvärt.
Här föreslås att en utredning tar upp en diskussion med två andra föreningar – IF Göta och Grava SK
– runt former för ett gemensamt medlemskap, främst för ungdomar men kanske även för familjer.

Hur?
Tyr, Göta och Grava har en del gemensamma nämnare som ex. individuella konditionsidrotter,
utomhusidrotter etc. Samarbete och utbyte föreningarna emellan kan vara positivt på flera plan. I
detta fall handlar det om att utbytet kan få individer att växa genom fler relationer, stärkt
gruppklimat och att det kan bli roligare helt enkelt.
Hinder kan finnas i form av historik, föreningskultur, samarbetsovilja etc. Det är något man isåfall får
jobba med, och en utgångspunkt för diskussion och utveckling kan vara ett annat hinder –
medlemsformer/medlemsavgifter. Varför? Jo, för att det är något konkret att börja med.

Möjliga vinster på kort och lång sikt
Om vi koncentrerar oss på ungdomar här (och tänker bort familjer en stund), så kan initiativet
Multimedlemskap inbjuda till mer allsidighet och prova på, fler nya relationer och kompisar och att
man får ta del av den möjligheten utan att det kostar för mycket.
Samordnade och gemensamma träningar (åtminstone några gånger per år) avlastar ledarresurser
samtidigt som det kan ge nya intryck, puls och glädje.
På kort sikt är syftet att bibehålla ungdomar inom idrotten.
Med OK Tyr som initiativtagare lever vi själva upp till devisen ”Tillsammans för ett Friskare Karlstad”.
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På längre sikt kan ett samarbete vidareutvecklas och att Karlstad erbjuder en idrottsmiljö som är
attraktiv för aktuella idrotter och en renässans för ex. Idrottsuniversitet (KAU).

Möjliga risker
Riskerna är större i att inte göra någonting och försumma chanserna till ökat samarbete och positiv
utveckling.
Ekonomisk konsekvens faller ut lite olika för resp. förening. Det är inte troligt att det kommer att röra
sig om så många, så ett ev. ekonomiskt tapp är på marginalen.

Sammanfattning
Här belyser vi endast ett exempel (Multimedlemskap) på hur medlemsformer och medlemsavgifter
kan utvecklas. I bilagan finns även en struktur från en orienteringsklubb att snegla på och låta sig
inspireras av. Flera andra idéer och uppslag kan komma fram i en utredning och det övergripande
syftet är att finna smarta lösningar och ett erbjudande som passar alla (från icke-aktiva eller familjer
med ansträngd ekonomi till fullt aktiva eller medlemmar som ex. kan nyttja friskvårdsbidrag)

Bilaga
Excelfil med tre flikar (exempel medlemsformer OL-klubb, nuvarande avgifter, förslag att utgå från)
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