Proposition 3
Förslag om höjning av medlemsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgiften till SBF höjs till 3500 kr/år.

Motiveringen av styrelsens förslag till avgiftshöjning grundar sig på följande fakta:
Nuvarande avgift beslutades i årsskiftet mellan 2007 och 2008. Det innebär som säkert alla
vet att kostnaderna kring boxningsverksamheten under denna tid har ökat.
Nedanstående punkter visar på kostnadsförändringar vilka påverkar kommande
verksamhetsår och därmed också boxningsresultaten.


Avgifter och produkter kopplade till AIBA betalas i CHF (Schweizerfranc) vilken har ökat
med ca 40% under denna tid samt att boxningsturneringar utanför Sverige faktureras från
arrangörerna ofta i USD vilket har en valutapåverkan med ca 30 % sett från 2008. Dessa
kostnadsökningar kompenseras inte av att minskningar skett på EUR - ca 1,5 % och GBP ca 4,3 %. Under tiden så har Sverige haft en ökad inflation på ca 5,3%.



Mängden "frivilligt arbete" tenderar att minska vilket innebär att arvoderingsdelen för
medverkan ökar.
Arvoderingskostnaderna har också naturligtvis ökat i samband med ökade
boxningsengagemangen. Ökningen från 2014-2015 mot 2016 på 12 mån är ca 300 000SEK.
Om vi skall fortsatt hålla högt antal boxningsaktiviteter kommer det att innebära ökande
kostnader för SBF.



Kansliets lönekostnader har under åren 2008- till nu har ökat med i snitt 3 % per år



För att få behålla stöd från RF måste SBF satsa på elitutveckling. Detta innebär att vi från
förbundets sida framåt måste satsa ytterligare på kvalitetshöjningar i samtliga led inom
boxningssporten, då i form av såväl ledarskaps-, tränare/coach-, och boxningseffektivitet.
Allt detta kommer att bidra till ökade kostnader under åren fram till nästa OS.



Då SOK har reagerat på att vi inte lyckats så väl med att få resultat (samt att de inte har själva
fått klartecken från sina sponsorer) kan vi inte räkna med att få lika mycket i kommande stöd
som föregående verksamhetsår. För att få våra boxare att utvecklas, genom att få dem att
boxas under fler år och på så sätt öka sin kapacitet, måste vi satsa på aktiviteter vilket håller
intresset uppe hos alla medverkande parter.
.
Övergången från brutet verksamhetsår innebär att senaste årsavgiften gällt 18 månader istället
för 12 månader vilket inneburit att SBF erhållit en halv årsavgiftsintäkt mindre.



Styrelsen önskar genomföra ett utökat program för kärnämnet Boxning med siktet på ökat resultat
OS-året 2020. För att lyckas med detta måste vi redan 2017/2018 visa på utökade aktiviteter samt
internationella resultatförbättringar för att erhålla utökade stöd från RF och SOK under åren 2019
och 2020.

