
   
 

   
  



   
 

   
 

 

1) SPELAR- & MEDLEMSAVGIFT – säsong 2018/19 

Styrelsen föreslår att föreningen höjer spelaravgifter med 10% för alla lag utom juniorlagen som får en 

helt ny avgiftsnivå. Höjningen berör inte Hockeyskolan. Medlemsavgiften föreslås ligga kvar på samma 

nivå som föregående säsong för samtliga föreningen medlemmar. 

Träningsavgift för juniorlag föreslås höjning till 9 000 kr. Bakgrunden till höjningen är att föregående års  

avgift varit kraftigt sänkt pga att ingen riktig juniorverksamhet kunnat erbjudas. 

Styrelsen föreslår i samband med höjningen av spelaravgifter att föreningen sänker kostnaden för 

eftersäsongsspel (Spring Camp). Samtliga spelare i Järfälla HC ska betala endast 500 kr och spelare från 

andra föreningar betalar 1 500 kr.  

Det nya verksamhetsåret börjar den 1 maj 2018, och fakturering av avgifter påbörjas under sommaren. 

Styrelsen föreslår att träningsavgift betalas i tre delar enligt förra årets modell, 20 % sista juni, 40 % sista 

augusti och 40 % sista oktober. Detta gäller ej Hockeyskola. Denna hantering harmonierar med hur 

andra idrottsföreningar hanterar sina avgifter och är en förutsättning för att klubben ska kunna bedriva 

verksamhet året om. 

Fakturan skickas till den mailadress som är registrerad för respektive medlem på My Club.  

 

Motivering: Föreslagen budget för säsong 2018/19 utgår ifrån att spelaravgifterna från föregående 

säsong höjs med 10% för samtliga (U8-U16), Herr och Damvets samt att vi har en ny avgiftsnivå för 

eventuellt J18-J20 lag. I takt med att föreningen växer så ökar kostnader för att kunna möta alla 

sportsliga utmaningar samt för att skapa en bättre administrativ struktur i föreningen. Styrelsen vill höja 

nivån på lägerverksamheten med en balans mellan externa instruktörer och ideella krafter. 

Träningsavgifterna har legat på samma nivå under en längre tid samtidigt som de statliga bidragen har 

minskat och det tillkommit andra externa kostnader som t.ex. lokalhyra.  

 

2) Ledarkonferens och jul/sommaravslutning under säsongen 2018-2019 

Styrelsen föreslår att pengar avsätts för ledaraktiviteter inom Järfälla Hockey. 

Motivering: Ledarkonferensen är ett bra tillfälle att tillsammans dra upp riktlinjerna för säsongen och 

fortsätta arbetet med JHCs modell och  värdegrunder. Konferensen är också ett bra tillfälle att lära 

känna de nya ledare som tillkommit till föreningen till.   

Kostnad: 15 000 kr  

 

 

 



   
 

   
 

3) Föreningsägda lagkonton 

Styrelsen föreslår att föreningen startar ca 10 st Föreningskonton hos SEB. När man startar sitt första lag 

så får laget ett föreningskontonummer som lagets kassör administrera och ha full tillgång till.  Laget 

behåller kontot till dess att laget upphör, då går kontot tillbaka till föreningen som kan lämna över det 

till ett nystartat ungdomslag. På det sätter behöver inga privatpersoner har lagkassan i sitt eget namn 

och personnummer utan alla konton är i Järfälla HC´s namn och organisationsnummer samt synliga för 

föreningen ekonom och firmatecknare.  

Motivering: Det blir en trygghet både för lagen (då ingen person kan inte försvinna med lagkassan) och 

för kassören som dessutom kan få föreningens stöd.   

 

 


