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Förslag från SCF:s styrelse till beslut vid Förbundsmöte 2020 –
Sänkt medlemsavgift för nya medlemmar
Inför Förbundsmötet 2019 motionerade Sydsveriges Curlingförbund om sänkt avgift för nya
medlemmar inom Svensk Curling. Enligt tidigare svar på den motionen så välkomnar SCF:s styrelse
dialogen om nya medlemsformer och effektivare medlemsregistrering.
En större övergripande medlemsutredning pågår och några tänkta riktlinjer kommer att presenteras
vid Förbundsmötet 2020 för fortsatt dialog med våra Distriktsförbund.
Den pågående Covid-19 pandemin kommer att vara en utmaning för oss som förbund och för alla
föreningar under det kommande verksamhetsåret, och kanske längre än så. Nuvarande medlemmar
som tillhör riskgrupper kommer att vara begränsade i sin möjlighet att utöva curling och ordinarie
föreningsaktiviteter måste anpassas för att möta riktlinjer från bl.a Folkhälsomyndigheten.
SCF:s styrelse ser utmaningen men också möjligheter. Tillsammans kan vi skapa nya och kreativa
lösningar som välkomnar nya medlemmar och öppnar upp våra föreningar mot nya målgrupper.
SCF rekommenderar att alla föreningar lägger extra fokus på barn och ungdomar.
Andra exempel kan vara flexibla tider där nya medlemmar får möjlighet att testa curling med
tidsbegränsade “Klippkort” eller nybörjarkurser, Lunchcurling eller AfterWork Curling för mindre
grupper som inte tillhör riskgrupp.
Redan idag finns lysande exempel från föreningar som testat nytt och där medlemsantalet ständigt
växer. SCF:s styrelse upplever att nuvarande nivåer på medlemsavgifter är en utmaning och lite för hög
tröskel vid rekrytering av nya medlemmar.
Mot denna bakgrund väljer SCF:s styrelse att lämna följande skrivelse till Förbundsmötet 2020.
Svenska Curlingförbundets (SCF) styrelse föreslår:
att
att
att

en anpassad medlemsavgift till SCF införs för nya medlemmar under
verksamhetsåret 2020-2021.
förening betalar 25 kronor per nyregistrerad junior till förbundet.
förening betalar 100 kronor per nyregistrerad senior till förbundet.
Förtydligande: En curlare kan endast registreras som ny medlem en gång på fem säsonger.
Exempel: Föreningen betalar 100 kronor för en curlare som registreras för första
gången 2020/2021. Om curlaren sedan väljer att lämna föreningen, kan denne först
registreras som ny medlem igen säsongen 2025/2026.
Om curlaren återregistreras innan dess, gäller ordinarie avgift.

att

fakturering av medlemskapet görs enligt följande:
Oktober: Förening faktureras 50% av den totala summan, enligt medlemsuppgifter
från tidigare verksamhetsår.
Mitten av mars: SCF skickar ett utkast/underlag för kommande slutfakturering.
Föreningen får sedan två veckor på sig att markera vilka av medlemmarna från
aktuell lista som är nya för säsongen.
Sista mars: Slutfakturering för alla medlemmar registrerade i IdrottOnline,
med avdrag för de 50% som fakturerats i oktober.
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SCF betonar ett ökat ansvarstagande för alla föreningar att rapportera in sina medlemmar
i tid innan fakturering och även för att hålla ett uppdaterat medlemsregister.

att

föreningar välkomnas att beställa “Klippkort/Medlemskort” från Svenska Curlingförbundet.
Korten kan säljas till alla, lämpligen vid Prova på eller efter nybörjarkurser.
Förslagsvis swishar man sin klubb och skriver sitt personnummer i swishen,
så att klubben kan registrera medlem i IdrottOnline.
Förtydligande av exempel “Klippkort”:
De fyra tillfällena kan vara fri träning (kompisgäng som vill ses och spela match) eller
instruktörsledda träningspass.
Klubbar beställer kort genom att mejla den information som ska stå med,
föreningens logotyp och QR-kod till info@curling.se
I klippkortet inkluderas ett medlemsskap under innevarande säsong.
Curlaren uppger sina uppgifter och erhåller ett första-års medlemsskap.
Föreningen betalar 25 kronor/100 kronor till förbundet för de nya medlemmarna.
Vilken typ av aktivitet/medlemsskap som föreningen erbjuder de nya curlarna efter de fyra
curlingtillfällena, är upp till varje förening.
En person kan alltså bli medlem genom “klippkortet” och det är sedan upp till klubben
om spel efter de fyra första tillfällena är kopplat till någon form av extra avgift.
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