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Förslag till ändrade ekonomiska regler  

Förslag till beslut 
Årsmötet godkänner styrelsens förslag till förändrade ekonomiska regler 

 

Bakgrund 
OK Tor har under flera år haft ett ekonomiskt underskott. Detta har hittills kompenserats av 
klubbens goda ekonomi, men det är inte hållbart över tid. Klubbens verksamhet är till stor del den 
ungdomsverksamhet som bedrivs med träningar och tävlingar, och styrelsen ser inte att minskade 
kostnader för denna verksamhet är rätt väg att gå. Istället föreslår styrelsen förändra OK Tors 
ekonomiska regler för att på så sätt öka klubbens intäkter och säkerställa ekonomin på lång sikt. 

Nuvarande regler går ut på att alla tävlande medlemmar från och med 21 års ålder betalar en 
tävlingsavgift på 600 kr (punkt 3 i ekonomiska reglerna). Den som anmäler sig, men inte startar, 
ska själv betala anmälningsavgiften (punkt 4). Den som anmäler sig sent till en tävling ska själv 
betala efteranmälningsavgiften (punkt 5). I tävlingsavgiften ingår även deltagande i 
semestertävlingar, dock med undantag för deltagande i O-ringen (punkt 15). Punkt 4 och 5 har 
dock under lång tid inte efterföljts fullt ut. 

Styrelsen föreslår att tävlingsavgiften bör differentieras så att tävlingsavgiften står i proportion till 
tävlandet. Det innebär att medlemmar som tävlar mycket också betalar en högre tävlingsavgift än 
en medlem som tävlar lite. Styrelsen föreslår vidare att medlemmar själva betalar för samtliga 
semestertävlingar under perioden 10 juni-31 juli, med undantag för eventuella 
distriktsmästerskap under perioden. 

Styrelsen föreslår vidare att punkt 4 (Ej start), punkt 10 (SM, USM och Elitcuper), punkt 12 (Läger) 
och punkt 14 (Tävlingsresor typ Dalapaket) uppdateras. 

Styrelsen föreslår också en ny punkt gällande tävlingar och träningsresor utanför Sverige, något 
som saknas i nuvarande regler. 

I övrigt föreslås de ekonomiska reglerna vara oförändrade. 

Med hjälp av Eventor kan administration och fakturering automatiseras och förenklas. 
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Styrelsens förslag 

Förändrade ekonomiska regler 
Punkt 3. Tävlingsavgift 
Förslag till ny lydelse: 
Medlemmar betalar 50 procent av anmälningsavgiften i tävlingsavgift för individuella tävlingar 
från och med det år man fyller 21 år. Anmälningsavgiften för individuella tävlingar för medlemmar 
upp till och med 20 år bekostas av klubben. 

Medlemmar betalar hela anmälningsavgiften för veterantävlingar. 

Eskilstunaklubbarnas gemensamma träningsarrangemang så som vårspringet, höstspringet och 
nattserien, samt sprintcupen ingår i träningsverksamheten och bekostas av klubben. 

• Rankingavgift 
Tränings- och tävlingskommittén avgör vilka som OK Tor ska betala för.  

• Elitklass 
Tränings- och tävlingskommittén avgör vilka som ska anmälas till elitklass på nationella 
tävlingar. 

Punkt 4. Ej start: Alla 
Förslag till ny rubrik och lydelse: 
Ej start 
Den som anmäler sig, men inte startar, får alltid själv betala anmälningsavgiften. 

Punkt 10. SM, USM, Elitcuper 
Förslag till ny rubrik och lydelse: 
SM, junior-SM, ungdoms-SM, Elitcuper 
För deltagare på SM och Elitcuper betalar klubben resa och enklare logi. 

Punkt 12. Läger 
Förslag till ny lydelse: 
Tränings- och tävlingskommittén bestämmer kategori på lägret.  

Kategori 1: Uttagna av förbund eller distriktsförbund, full ersättning utgår för alla kostnader.  

Kategori 2: Förbund eller distriktsförbund och orienteringskonfirmationsläger till vilken anmälan 
ska ske, deltagaren betalar 50 procent och klubben 50 procent av samtliga kostnader. 
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Punkt 14. Tävlingsresor typ Dalapaket 
Förslag till ny rubrik och lydelse: 
Tävlingsresor 
Subventionering för enklare logi vid tävlingsresor arrangerade av tränings- och tävlingskommittén 
utgår till deltagare upp till och med 20 år. 

Undantag: Löpare i HD21E där max 50 procent subventioneras av klubben. 

Punkt 15. Semestertävlingar inom Sverige 
Förslag till ny lydelse: 
Medlemmar betalar hela kostnaden för tävlingar under perioden 10 juni-31 juli, med undantag för 
eventuella distriktsmästerskap under perioden.  

Förslag till ny punkt: 

Punkt 16. Tävlingar och träningsresor utanför Sverige 
Medlemmar betalar hela kostnaden för tävlingar och träningsresor utanför Sverige. Undantag är 
junior- och seniormästerskap, där klubben betalar resa och logi.  

Fakturering 
Fakturering föreslås ske två gånger per år, en gång efter vårsäsongen och en gång efter 
höstsäsongen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattade ekonomiska konsekvenser har beräknats utifrån tävlingsverksamheten under 2019, 
vilket är att betrakta som det senaste året med normal föreningsverksamhet.  

2019 uppgick intäkterna från tävlingsavgifter enligt nuvarande ekonomiska regler (600 kr/år) till 
23 000 kronor. Med styrelsens förslag på nya ekonomiska regler uppgår intäkterna, beräknat 
utifrån 2019 års tävlande, till 74 500 kronor fördelat enligt nedan. 

Tävlingsavgifter: 42 500 kronor 

Semestertävlingar: 32 000 kronor 

Intäkterna beräknas därmed sammantaget kunna öka med cirka 50 000 kronor per år genom de 
föreslagna nya ekonomiska reglerna. 

Med en förbättrad uppföljning och fakturering av efteranmälningar och ej start förväntas 
intäkterna från dessa öka med cirka 13 000 kronor per år. 
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Övriga konsekvenser 
Förslaget innebär att medlemmar inte själva betalar in någon tävlingsavgift eller några kostnader 
för semestertävlingar, efteranmälningar eller ej start. Samtliga kostnader kommer att faktureras 
medlemmarna två gånger per år. 

Underlag till faktureringen hämtas från Eventor och kan automatiseras. Det innebär att 
administrationen förenklas avsevärt. 

 

Bilagor 
Förslag till Ekonomiska regler för OK Tor. 
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