
 
 
Motion från styrelsen i ÄTK 2022. 
 
Hur skall föreningen hantera obetalda årsavgifter? 
 
Eventuell röstning kring denna fråga vid årsmötet. 
 
Bakgrund 
 
Älgö TK baserar sin budget på den årsavgift som betalas för spelrätter under säsongen.  
Dessa skall täcka årets fasta kostnader så som el, arrende, ban-öppning och stängning, 
vatten, årsavgift till Matchi m.m. Tanken  är att klubben skall kunna överleva en sommar där 
det regnar i två månader och vi varken har intäkter från banhyra eller tex tennisskola. Om vi 
har obetalda årsavgifter(spelrätter) så innebär det att täckning förde fasta kostnaderna 
måste tas av det uppbyggda kapitalet vilket är ämnat till investeringar som nya banor, 
renovering eller underhåll av våra byggnader etc alltså, det ger ett ”hål” i kassan. 
 
Ett annat skäl till att frågan behöver lyftas är att styrelsen lägger oerhört mycket tid på att 
påminna ett fåtal medlemmar att betala sin årsavgift. Detta är både frustrerande och 
irriterande. 
 
Vi har försökt att hitta olika skäl till att man inte betalar direkt efter årsmötet. 
( Vi frångick fakturor när Matchi började användas)  
 
Några exempel som vi tror ligger bakom 
 

• Jag betalar när jag skall börja spela 
• Oj jag har gömt 
• Visste inte hur mycket det var 
• Ren slöhet 

 
 
Hur gör vi för att komma bort från att styrelsen skall lägga tid på detta? 
 
(Våra stadgar ger styrelsen rätt att utesluta medlem, men vi vill ha consensus i frågan) 
 
Att betänka är också att vi har en kö till klubben men att vi inte vill släppa in fler medlemmar 
än vi ser att speltimmarna räcker till. 
Räkneexempel.  150 andelar = ca1500 speltimmar 
Det finns 22 timmar per dag att spela på = 154 tim per vecka i 10 veckor 1540 timmar. 
Dessutom tar vi ca 150 timmar till tennisskolan. 15 maj – 15 september är såklart fler veckor 
men vi har ett KM i ca 10 dagar och vår beläggningsgrad är mycket hög i juli och låg i 
september. Ca 20 medlemmar spelar slut sina spelrätter varje år och lika många spelar inte 
alls. 



 
 
Här kommer några förslag som vi ber er tänka till kring. 
Ni får gärna komma in med åsikter och idéer till styrelsen. 
 
 

Förslag 1. 
Minsta motståndets lag 

Vi låter dessa personer fortsatt vara medlemmar, påminner 
inte om årsavgiften men tar höjd i budget så att vi inte får hål i 
kassan. 

Förslag 2. 
Påminnelse med avgift 

• Vi sätter ett datum för när årsavgiften skall vara betald. 
• Därefter utgår en påminnelse med avgift. 

Påminnelseavgiften baseras på den tid vi betalar 
bokföringen för att hantera detta. 

• Om årsavgiften trots detta inte betalas stängs årets 
spelrätter och man får ställa sig sist i kön till klubben.  
( Vi har idag 5 familjer i kö.) 

Förslag 3. 
Påminnelse med avgift, 
därefter drar vi årsavgiften från 
den avgift man erlagt för sitt 
medlemskap ( den extra avgift 
vi tog ut av redan befintliga 
medlemmar vid anläggandet av 
de nya banorna. 
Förbehåll, kan kvittning bli en 
diskussion här. 
 

Om avgiften ej betalas på en hel säsong  
exempel 
Dra årsavgiften från insatsen  
4400:- - 1200= 3200:- 
3200:- 1400:-= 1800:- 
1800:- 1400= 400:- 

Förslag 4. 
Uteslutning 

Om man inte betalt på två år så utesluts man och den extra 
medlemsavgiften återbetalas när ny medlem inträder och 
betalat sin avgift. 
Då från man börja om i kön och betala en ny medelsavgift när 
man kommer först i kön. 

. 
 
 


