
 

 

PROPOSITION 
MEDLEMSAVGIFTER 2021 
Vid årsmötet 2019 uppdrogs styrelsen att utreda nivån på föreningens medlemsavgifter vilka 
hade legat på samma nivå en lång tid.  

Att höja medlemsavgiften skulle ha stor inverkan på Sköna Dar där verksamheten strävar 
efter att ha låga trösklar och vara så tillgänglig som möjligt. Sköna Dar är en kostnadsfri 
verksamhet, där det enda som krävs är medlemskap i KFUM Ängsholmen.  

Styrelsen föreslår, efter att ha utrett frågan om medlemsavgift, att det för varje medlem 
oavsett ålder ska summan för medlemskapet vara frivilligt. Med nedanstående modell 
skapas en möjlighet för medlemmar som vill stötta föreningen ekonomiskt att göra det, 
samtidigt kan medlemmar som inte har samma ekonomiska möjlighet fortfarande erhålla 
medlemskap. 

Styrelsen föreslår… 

… att införa en modell där medlemsavgift betalas efter vilja och förmåga. Det medför att den 
nuvarande åldersindelningen av medlemsavgifterna byts ut mot en kostnadstrappa enligt 
följande:  

50 kr 
100 kr 
150 kr 
200 kr 
300 kr 
500 kr 
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PROPOSITION  
STADGEÄNDRING 
Efter granskning av Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp föreslår styrelsen en 
stadgeändring av § 3, Anslutning. Paragrafen har setts över i sin helhet så därför föreslås 
delvis tillägg efter direktiv från Riksidrottsförbundet samt ändring av befintligt innehåll efter 
en helhetsöversyn av paragrafen. 

En ändring av § 3 behöver antas på två efter varandra följande årsmöten samt godkännas av 
KFUM Centrals styrelse innan den börjar gälla.  

Styrelsens föreslår… 

… att årsmötet antar ändringarna av stadgarna enligt ändringsförslag nedan.  

Styrelsen föreslåratt ändra befintlig formulering i § 3 enligt följande: 
 
KFUK-KFUM Ängsholmen skall vara ansluten till KFUK-KFUM Central. Genom detta är 
KFUK-KFUM Ängsholmen ansluten till riksförbundet KFUK-KFUM Sverige, regionen KFUK-
KFUM Stockholm-Gotland, europaförbunden YWCA Europe och YMCA Europe och 
världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs. 

Styrelsen föreslår att med utgångspunkt i § 3 i RF:s normalstadgar lägga till en formulering 
enligt följande: 

KFUK-KFUM Ängsholmen skall vara ansluten till Svenska Seglarförbundet. Genom 
medlemskapet i Svenska Seglarförbundet är KFUK-KFUM Ängsholmen även ansluten till 
Riksidrottsförbundet, Stockholms Seglarförbund och RF-SISU Stockholm.  

KFUK-KFUM Ängsholmen är skyldig att följa Riksidrottsförbundets, Svenska 
Seglarförbundets, RF-SISU Stockholms och Stockholms Seglarförbunds stadgar, 
tävlingsregler, och beslut fattade av dessa idrottsorgan.  

På begäran av ovan nämnda organs styrelser är KFUK-KFUM Ängsholmen även skyldig att 
ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 
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PROPOSITION  
LEDARERSÄTTNING 
Styrelsen föreslår följande ersättningar för ideella ledaruppdrag i föreningen 2020.  
 

ERSÄTTNING FÖR SOMMARLÄGER 2020 
Lägerchef  2000 kr/vecka inkl. semesterersättning  
Engångsersättning som delas lika av lägerchef och programansvarig: 2000 kr/period  
Väljer Lägerchefen att ha två programansvariga delar de på 1000 kr.  

Köksansvarig  2000 kr/vecka inkl. semesterersättning  
Programansvarig  1600 kr/vecka inkl. semesterersättning 
Skeppisledare  1000 kr/vecka inkl. semesterersättning  
Praktisledare  1000 kr/vecka inkl semesterersättning  
Praktikus   800 kr/vecka inkl. semesterersättning  
Hamnansvarig  800 kr/vecka inkl. semesterersättning  
Övriga ledare  550 kr/vecka inkl. semesterersättning  

Veckoersättningen delas på 6 dagar för att få fram dagsersättningen.  
 

ERFARENHETSBASERAT ARVODE 2020  
Ledare på Sommarläger får ett erfarenhetstillägg om 50 kr per vecka för varje år som 
ledaren tidigare jobbat på en lägerperiod inom föreningen. Tillägget uppgår till maximalt 500 
kr per vecka.  
 

ARVODEN FÖR LÄGERSKOLA 2020 
Lägerskoleansvarig  500 kr/daginkl. semesterersättning  
Engångsersättning: 2500 kr/säsong (förarbete innan lägerskola för lägerchefen)  
Köksansvarig 475 kr/dag, inkl. semesterersättning  
Lägerskoleinstruktör  425 kr/dag, inkl. semesterersättning  
Köksbiträden  425 kr/dag, inkl. semesterersättning  
 

ARVODEN FÖR SKÖNA DAR 2020 
Lägerchef 500 kr /dag inkl. semesterersättning  
Engångsersättning: 1000 kr (förarbete innan läger)  

Ledare fr.o.m. året de fyller 18 år  425 kr /dag inkl. semesterersättning  
Ledare fr.o.m. året de fyller 16 år  325 kr /dag inkl. semesterersättning  
 



 
 
FASTIGHETSARBETARE 
Ersättning för fastighetsarbetare  425 kr/dag inkl. semesterersättning 
Fastighetsarbeten beslutas och delegeras av styrelsen/utskottet i samråd med 
Anläggningsansvarig.   

 
KNATTELÄGER 
Lägerchef  500 kr/dag, inkl. semesterersättning  
Engångsersättning: 500 kr/läger, inkl. semesterersättning  

Knattelägerledare  425 kr/dag, inkl. semesterersättning  

 

 

För att få arbeta på KFUM Ängsholmen och få ta del av ovanstående ersättningar ska 
ledaren visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan påbörjad lägerperiod. Ledaren kan 
välja att skänka sin ersättning till Göran Adrians minnesfond. Om ledaren inte begär ut sin 
ersättning skänks detta automatiskt till fonden efter 3 månader. 
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