Stockholm 2021-09-09

Medlemsutredningen
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att besluta nya avgifter till Svenska Curlingförbundet enligt nedan
att besluta att de nya avgifterna ska tillämpas från och med säsongen 2022/23
Inträdesavgift förening:
Föreningsavgift (IF)/säsong. Fast del
Föreningsavgift (IF)/säsong. Fast del
Föreningsavgift mattcurling/säsong
Föreningsavgift medlemmar
Exkl mattcurling
Licensavgift Junior 10-12 år*
Licensavgift Junior 13-21 år*
Licensavgift Senior*

500 kr
1 500 kr
750 kr
750 kr
100 kr/medlem
50 kr
150 kr
400 kr

Föreningar med egen hall
Föreningar utan egen hall
Enbart mattcurling
Obligatoriskt för alla
medlemmar

DM, SM, Seriespel (Elit,
Division 1, Division 2,
Division 3, Division 4,
och Division 5).

* Tävlinglicens krävs för deltagande i tävlingsverksamhet utanför egen IF

Bakgrund
Svenska Curlingförbundets medlemsmodell har haft samma princip under flera decenium med
ett fastställd medlemsavgift (avgift till föreningar baserat på antal medlemmar) som inkluderar
alla delar i medlemsskapet. Frågan om att förändra och utveckla strukturen för medlemsavgifter
har behandlats under en lång tid utan att hitta en enad väg framåt. Mot denna bakgrund tillsatte
SCF:s styrelse i april 2021 en ny projektgrupp med målsättningen att presentera ett nytt förslag för
medlems- och licensavgifter inför SCF:s Förbundsmöte i oktober 2021.
Projektgruppen har bestått av Emma Pettersson, SCF Styrelse, Marie Henriksson, SCF Styrelse,
Kristina Söderström, SCF Styrelse, Sara Carlsson, Föreningsutveckling SCF samt
Stefan Lund, GS/Förbundschef SCF.
Projektgruppen har gått igenom och analyserat tidigare förslag, inkomna synpunkter vid
dialoger med föreningar och distrikt, inkomna motioner till Förbundsmötet och diskussioner i
SCF:s styrelse genom åren.
Projektgruppens slutsats och förslag
Den nuvarande modellen för registrering av medlemmar behöver moderniseras och uppdateras.
Det finns också en grad av begreppsförvirring där medlemsavgifter, avgifter till förening blandas
ihop. Många föreningar har idag infört en mer flexibel avgift där medlems- och träningsavgift är
uppdelade. Där finns ingen nivåskillnad i de avgifter som idrottsföreningar (IF) betalar till SCF.
Vid samtal och dialog med distrikt/föreningar är det tydligt att motståndet att registrera medlemmar
inte handlar om nivån på avgift. Många har bilden att curling är förhållandevis billigt.
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Framtidens idrott och den moderna föreningen
Förändringarna i samhället utmanar våra traditioner och tidigare nomer. Nya vanor bidrar till att
vi lever våra liv annorlunda idag. Vårt sätt att träna och tävla hittar nya vägar och nya former
utvecklas. Tack vare forskning vet vi idag mer om hälsa och träning än någonsin. Idrotten och
Svensk Curling måste följa med i den utvecklingen som går snabbt.
Viktiga nycklar för framtiden är en ökad flexibilitet och förståelse för allas olika behov för sitt
idrottande. Begreppet “Idrotta i förening” har förändrats över tid.
Svenska Curlingförbundets medlemsmodell har haft samma princip under flera decennium med
en fastställd medlemsavgift (avgift till föreningar baserat på antal medlemmar) som inkluderar
alla delar i medlemskapet. Frågan om att förändra och utveckla strukturen för medlemsavgifter har
behandlats under en lång tid utan att hitta en enad väg framåt. Mot denna bakgrund tillsatte SCF:s
styrelse i april 2021 en ny projektgrupp med målsättningen att presentera ett nytt förslag
för medlems- och licensavgifter inför SCF:s Förbundsmöte i oktober 2021.
Förslaget innehåller mer flexibilitet och avgifter som baseras på den enskilde medlemmens
aktivitetsgrad. Medlem i IF som endast deltar i föreningens egna aktiviteter betalar till SCF
endast den rörliga delen om 100kr/säsong. Medlem som tränar och tävlar utanför IF:s verksamhet
betalar licensavgift. Licensavgift är obligatoriskt för att medlem i IF ska kunna anmäla sig och
representera IF i SCF:s och distriktförbundens tävlingsverksamhet såsom DM, SM, Seriespel
(Elit, Division 1, Division 2, Division 3, Division 4, och Division 5).
Nuvarande avgifter:
Inträdesavgift förening:
Föreningsavgift:
Årsavgift seniorer. Inkl. försäkring Folksam
Årsavgift juniorer. Inkl. försäkring Folksam
Nyregistrerad senior. Inkl. försäkring Folksam
nyregistrerad junior. Inkl. försäkring Folksam

500 kr
0 kr
310 kr
175 kr
100 kr
25 kr

Förslag nya avgifter:
Inträdesavgift förening:
Föreningsavgift (IF)/säsong. Fast del
Föreningsavgift (IF)/säsong. Fast del
Föreningsavgift mattcurling/säsong
Föreningsavgift medlemmar
Exkl mattcurling
Licensavgift Junior 10-12 år*
Licensavgift Junior 13-21 år*
Licensavgift Senior*

500 kr
1 500 kr
750 kr
750 kr
100 kr/medlem
50 kr
150 kr
400 kr

Föreningar med egen hall
Föreningar utan egen hall
Enbart mattcurling
Obligatoriskt för alla
medlemmar

DM, SM, Seriespel (Elit,
Division 1, Division 2,
Division 3, Division 4,
och Division 5).

* Tävlinglicens krävs för deltagande i tävlingsverksamhet utanför egen IF
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Föreningsmodellen i Svensk Idrott – Förklaringar och förkortningar
SCF = Svenska Curlingförbundet
IF = Idrottsförening och dess medlemmar som är anslutna till Svenska Curlingförbundet
RF = Riksidrottsförbundet
Medlem = Medlemskap i Idrottsförening (IF) som är anslutna till SCF
Medlemsavgift = Avgift för alla medlemmar där avgiften fördelas till IF och SCF
Föreningsavgift = Avgifter som IF betalar till SCF, fast + rörlig del
Medlemsavgift kontra föreningsavgift
Medlemskap i förening är obligatoriskt för att deltaga i IF:s verksamhet. IF betalar föreningsavgift till
SCF baserat på antalet registrerade medlemmar samt en fast del.
Avgiften till SCF är baserat på registrering i IdrottOnline och är ett grundkrav
där IF och dess medlemmar bl.a får:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Curlingförbundet (SCF) omfattas av en
olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en
skada under träning, och är framtagen i samarbete med SCF.
I din försäkring genom SCF ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador.
Tillgång till RF Föreningsförsäkring Bas för idrottsföreningar (ledare, funktionärer) med möjlighet
att göra kompletteringsförsäkringar anpassade till föreningen (Folksam). Föreningen kan också
få stöd i juridiska frågor.
Möjlighet att söka statligt LOK-stöd och Projektstöd IF.
Möjlighet till kommunala bidrag och tillgång till lokaler.
Tillgång till utbildningsverksamhet och projektverktyget S-Cup där föreningen har möjlighet
att delta i utbildningar arrangerade av SCF samt RF/SISU.
Kostnadsfri hemsida för förening – IdrottOnline Klubb - www.idrottonline.se med tillgång till
medlemsregister och verktyg för kommunikation med medlemmarna.
Där finns även kostnadsfri webbaserad bokföring och fakturering att tillgå.
Möjlighet att påverka utvecklingen genom vår demokratiska medlemsorganisation.
Råd/stöd/service från SCF:s kansli.
Möjlighet att delta i samordnade projekt, arrangemang och kampanjer.
Tillgång till SCF:s namn och därtill kopplade begrepp och status (t ex SM-statusen för
tävlingsverksamheten – ingen får delta på SM om man inte är medlem i IF).
Information och erbjudanden via nyhetsbrev om aktuella saker som händer inom verksamheten.
Ta del av de avtal Riksidrottsförbundet har tagit fram för medlemsföreningar som är anslutna till
de specialidrottsförbund som finns under RF´s paraply.
Lokalt aktivitetsstöd från kommunen
Kommunala bidrag
Anläggningsbidrag via Distriktsidrottsförbunden
Olika projektbidrag
Stöd för utbildningar via SISU Idrottsutbildarna

SCF:s styrelse
Stockholm 2021-09-09

Svenska
Curlingförbundet

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Tel. 08 683 30 15
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

