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Denna motion inkom till styrelsen tre dagar efter utsatt och stadgad tid. Styrelsen har valt att 
behandla den ändå, och föreslår årsmötet att göra detsamma.  
  

 
Motion 3 – Betala efter förmåga  
 
Mot bakgrund av KFUM Ängsholmen & Sköna Dar (härefter ”föreningen”) så som de stadgas i 
4 § i föreningens stadgar samt föreningens ändamål som den lyder i 2 §, samma stadgar. 
 
Att det skulle finnas barn som inte kan åka ut på våra sommarläger på grund av deras familjs 
ekonomi är oacceptabelt. Det stämmer att det i dagsläget finns möjlighet till både reducerade 
avgifter för lägerdeltagare samt möjligheten att ansöka om en så kallad ”friplats”. Problematiken i 
detta system är att det kan vara svårförståeligt eller till och med skambelagt att nyttja. Dessa 
system används inte så mycket som de kan och bör användas. 
 
På senare år har det i föreningen diskuterats mycket om vår begränsade och homogena målgrupp 
samt hur vi kan öka mångfalden i föreningen. Att ta bort den ekonomiska barriären för 
deltagande på våra läger är inte en lösning men kan absolut vara ett steg i rätt riktning. 
 
Jag vill därför att mötet ska ge styrelsen i uppdrag att, under det kommande året, utreda 
möjligheten för föreningen att byta till en så kallad ”pay-what-you-can” modell på Ängsholmens 
ordinarie sommarläger. Modellen går ut på att den som betalar deltagaravgiften har möjlighet att 
betala vad den vill eller kan. Det finns olika sätt att gå tillväga men ett sätt kan vara att sätta ett 
minimumpris, säg t.ex. 500 kr samt informera den som betalar om den faktiska kostnaden för en 
lägerplats. Det skulle innebära att den som betalar har möjlighet att betala mindre än vad en plats 
kostar, exakt vad en plats kostar, eller till och med bekosta en plats för ett eller flera andra barn. 
Modellen är inte ny, utan har använts på andra lägergårdar, till exempel Nydala inom KFUM 
Umeå.  
 
Styrelsen bör enligt denna motion ta fram underlag under det kommande verksamhetsåret för  
hur en sådan modell skulle påverka föreningen 
om det skulle vara ekonomiskt hållbart eller till och med önskvärt 
huruvida detta är något som styrelsen tycker att vi ska implementera och i så fall på vilket sätt.  
 
Oavsett vad styrelsen kommer fram till så bör nästa årsmöte rösta på huruvida detta ska 
implementeras eller ej mot bakgrund av det underlag som styrelsen jobbar fram under det 
kommande året. 
 
Vidare skulle denna motion vara en tydlig markering på att vi jobbar efter KFUM Sveriges 
strategi för 2018–2025, särskilt fokusområdet inkludering. 
 
Jag föreslår årsmötet…  
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Att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten före föreningen att byta till en så kallad ”pay-
what-you-can” modell för att presentera denna utredning till nästkommande årsmöte.  
 
Sean Jansson 
 

STYRELSENS SVAR 
Styrelsen ställer sig positiv till motionen och uppskattar initiativet. En utredning kring 
möjligheten till ett system där deltagarna betalar efter förmåga ser styrelsen som enbart positiv, 
och det är viktigt att ha ett stort underlag innan föreningen fattar beslut om en så stor förändring 
som ett pay what you can-system skulle innebära.  
 
Styrelsen yrkar: 
 
Att bifalla motionen i sin helhet.  
 


