Västerås Simsällskap
Motion från Lisa Ojanen (medlem) av 2021-06-25
Till det Extra Medlemsmötet har en motion inkommit från Lisa Ojanen avseende
Medlemsavgift
Förslaget innebär att införa en separat medlemsavgift på 150 kr/år för aktiva medlemmar upp till 8 år.
Styrelsens kommentar:
Bakgrund:
Medlemsavgiften har varierat under åren med olika avgifter för olika kategorier av medlemmar till
möjligheten att lösa familjemedlemskap. Inför Årsmötet i maj 2020 stod oron orsakada av Covid-19pandemin på sin topp i Sverige. Styrelsen föreslog då Årsmötet att fastställa Medlemsavgiften för
2021 till 350 kr/år för samtliga medlemmar och endast med enskilt medlemskap. Orsaken till detta var
att ekonomiskt kunna trygga Simsälskapets likvidet med litet mer medel.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Inför Årsmötet 2021 diskuterade styrelsen om det var dags att se över medlemsavgiften och även inför
detta Extra Medlemsmöte diskuterades detta. I båda fallen beslutade styrelsen att situationen
fortfarande känns för osäker avseende påverkan p g a Covid-19. Vid Årsmötet beslutades därför att
bibehålla medlemsavgiften 350 kr/år även för 2022 och inför detta möte beslutades att låta frågan vila
tills vi ser en mer säker utveckling av pandemin och dess påverkan.
Motionen:
Vi rekommenderar Medlemsmötet att inta tillstyrka motionen, men har ett alternativt förslag.
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att Medlemsmötet ger Styrelsen mandat att senast under budgetarbetet för 2022 att
•
•

•
•

Baserat på utveckling av Corona-19-pandemin och myndigheters eventuella fortsatta
begränsningar i påverkan av VSS verksamhet.
Utarbeta ett förslag utgående från punktmeningarna 3-4 i stadgarna punkt
3.1.2 Årligt medlemskap -, nämligen
-Årsavgiftens storlek för kommande medlemskapsår fastställs av Årsmötet.
Avgiftens storlek kan variera för olika ålders- och intressegrupper.
- Åldersgränser och intressegrupperingar för årsavgift fastställs av Årsmötet.”
Förslaget i Lisa Ojanens motion ingår då som en del i detta arbete.
Fatta beslut om införande av nya medlemsavgifter för 2022 och därvid ersätta beslutet taget
vid Årsmötet 2021 i denna fråga.

Bilaga: Motion från Lisa Ojanen: ”Punkt till extrainsatt medlemsmöte”

