
Motion till MCS årsmöte från styrelsen 

 

Förslag till tränarersättning. 

 

1. Engagemang i klubben behövs och vi behöver få fler medlemmar till att ta steget och 

engagera sig för att vi ska kunna hålla kvalitet på det vi erbjuder. Idag har vi för få 

tränare och belastningen på dessa är väldigt hög. De brinner för uppgiften men vi vill 

inte göra slut på deras glädje och engagemang utan måste bredda truppen. 

2. Förslag: (ändrat 2019-03-22 se nedan) Förslaget innebär att vi vill visa uppskattning för 

det engagemang våra tränare/ledare gör genom att vi tar en träningsavgift från 

deltagare på 150 kr för Nybörjarträning, Barnträning och Inlinesträning. Alla som har 

varit tränare minst vid 5 tillfällen har möjlighet att ansöka om nedsättning från kontot 

som vi har upprättat för träningsavgifter med 750kr på något av följande evenemang 

för 2019. Inlines Camp Ring Knutstorp, Bornholmsresan, Berlin Maraton. Övrig 

behållning kommer användas till olika gemensamma aktiviteter för tränarna t.ex 

avslutningsmiddag eller dyligt. 

3. Konsekvernser: Detta hade inneburit om vi hade haft samma antal deltagare i fjol ca 

12.000 kr i träningsavgifter. Från detta belopp om vi räknar ca 15 tränare blir det en 

kostnad på 11.250 kr dvs att det hade varit självfinansierande. 

4. Yrkande: Styrelsen yrkar om bifall i denna motion om att kunna erbjuda våra tränare 

som har hållit i träning mer än 5 ggr en rabatt på evenemang som står under punkt 3. 

 

Ersätter punkt 2: förslag: Vi upprättar en excel där alla tränarna själva kryssar i när de har varit 

tränare. Vid två tillfällen per kalenderår stäms den listan av och utbetalar 150 kr per tillfälle till 

varje tränare. Förslag från styrelsen är att var och en upprättar ett separat konto via sin bank 

och låter dessa arvoden gå in där. Därifrån kan var och en finansiera delar av de evenemang de 

vi ll delta i. Varför denna skillnad. Efter samråd med vår kassör ur både redovisnings synpunkt 

samt att inte riskera att det ska uppfattas som lön eller svarta pengar så är det denna väg vi 

måste gå.  /Patrik och Ralph. 


