Förbundsstyrelsens yttrande på motion nr 2 ”Motion om sanktionsavgifter”

Rekommendation till beslut:
Förbundsstyrelsen rekommenderar förbundsstämman att avslå motionen.
Konsekvenser om motionen bifalls:
Om motionen antas av förbundsstämman påverkas förbundets ekonomi genom att ca SEK
700,000 kronor eller drygt 10 % av förbundets intäkter försvinner. En sådan minskning innebär
naturligtvis att även ambitioner och framtida mål för förbundets verksamhetsinriktning
påverkas och därför måste förändras/revideras.
Om förbundsmötet har annan uppfattning än förbundsstyrelsen och ge motionären stöd
rekommenderar förbundsstyrelsen att förbundsmötet beslutar om följande:

att ny förbundsstyrelse omgående tillsätts
den nuvarande förbundsstyrelsen kommer, om motionen vinner bifall av
förbundsmötet, att omedelbart ställa sina platser till förfogande

att den nya förbundsstyrelse ges i uppdrag att ta fram ny handlingsplan för
förbundet baserat på de nya förutsättningar som motionen medför
Styrelsens kommentar och analys av motionen
Styrelsen konstaterar att motionärens historiebeskrivning tyvärr är felaktig.
Inför det extra årsmötet 2013 lade den då sittande styrelsen fram en proposition som:
a)
Reducering av kostnaden för tävlingslicens med 50 %
b)
Höjning av sanktionsavgift med 100 %
Reducering av licenskostnaden hade som mål att få samtliga tävlingsspelare, inklusive
deltagande i förbundets seriespel, att teckna en tävlingslicens. Förbundets möjlighet att
säkerställa att tävlingsspelare har aktiv tävlingslicens har underlättats.
Tävlingslicensen är grunden för ett fungerande rankingsystem (endast spelare med aktiv
tävlingslicens visas). Genom att registrera en spelares resultat knutna till tävlingslicensen
skapas förutsättningar för att producera en regelbunden uppdatering av Sverigerankingen.
Dessutom krävs aktiv tävlingslicens för att möjligheten till onlineanmälan ska bli verklighet,
endast spelare med aktiv tävlingslicens visas. Effekten av Online Entry har visat sig i att
arbetet för tävlingsarangörer underlättats.
Med dåvarande volymer bedömdes nettoförändringen innebära att förbundets intäkter inom
tävlingsverksamheten skulle öka med ca SEK 150 000. Denna ökning bedömdes kunna täcka
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utvecklingskostnader av Tournament Software och i första hand Tournament Planner, speciellt
knutna till svenska förhållanden, samt utveckling av ett nytt rankingsystem.
Bland kostnader knutna till tävlingsverksamheten kan nämnas:
a)
Förnyelse av programlicens en för varje förening
b)
Drift av tävlingsdatabasen
för publicering tävlingar
c)
Drift av Online Entry
anmälningsfunktion till tävlingar
d)
Drift av Sverigerankingen
bearbetning av tävlingsfiler
skapande av ny ranking varje vecka
Utveckling av lösta licenser

2012-06-30:
2874

2013-06-30:
4028

2014-06-30:
5328

2015-06-30:
6383

Återställande av förbundets ekonomi efter EM 2012
Det fanns inget i propositionen eller årsmötesbeslutet om att rädda en tidigare EM katastrof.
Hela propositionen byggde på målet om en fördubbling av all verksamhet. Den därtill hörande
handlingsplan som togs om framtiden och nystarten av verksamheten efter 15 år av recession.
I dåvarande styrelsens förberedande undersökningar konstaterades att en sänkning av licensavgift och höjning av sanktionsavgift skulle förenkla för fler att komma in i vår ”familj”. Med
facit i hand konstarera nuvarande styrelse att det var en fullständigt klockren analys då
licenstillströmningen ökat med drygt 200 % under perioden 2012-06-30 till 2015-06-30.
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