Motion till Årsmöte IBF Kolmården Wild Animals år 2020
Vi har haft svårt att hitta personer som vill arbeta ideellt för att driva vår fantastiska förening
vidare. Därför föreslås nu ett modernare sätt att fortsätta utveckla innebandy-verksamheten
och säkerställa fortlevnad av IBF Kolmården som egen förening.
Motionen i korthet:
•
•
•
•

Arvoderade styrelsemedlemmar för ledning och styrning av föreningen
Anställning av kanslist för hantering av den dagliga verksamheten
Utkontraktering av medlemsadministration och bokföringstjänster till privata aktörer
Laxorganisationen får ansvar för att ta hand om licenshantering i sitt eget lag

Arvoderade styrelsemedlemmar
Arbetsuppgiften medför följande ekonomiska ersättningar:
Ordförande : 10 000 kr per räkenskapsår/säsong
Sekreterare: 7 500 kr per räkenskapsår/säsong
Kassör : 7 500 kr per räkenskapsår/säsong
Ledamot 1 : 5 000 kr per räkenskapsår/säsong
Ledamot 2 : 5 000 kr per räkenskapsår/säsong
Att ingå i styrelsen betyder att du förbinder dig till att digitalt närvara vid 8 – 10
styrelsemöten per säsong/räkenskapsår. Vilka arbetsuppgifter som sedan läggs på respektive
styrelsemedlem bestämmer styrelsen själva men en utgångspunkt kan vara de
arbetsbeskrivningar som sedan tidigare finns framtagna och publicerade på hemsidan. Det
finns också möjlighet att delegera dessa arbetsuppgifter till den nya kanslisten.
Anställning av kanslist
Vi använder oss av Arbetsförmedlingens erbjudande om EXTRATJÄNST för att anställa en
kanslist som kan utföra de dagliga uppgifterna för verksamheten. Kommunikation via
analoga och digitala kanaler, Administration av medlemsregister och IBIS samt webb,
Beställning, Bidragsansökan, Schemaläggning och Planering är stora delar av
arbetsuppgifterna som hittills har legat på styrelsen. Genom att anställa en kanslist kan vi
fokusera styrelsens arbete på det strategiska arbetet vilket innebär mycket mindre arbete
för styrelsen. Erbjudandet om EXTRATJÄNST medför inga kostnader för vår förening då
anställningen betalas till 100% av Arbetsförmedlingen och vi även får betalt för handledning
av den nyanställda kanslisten.
Utkontraktering av tjänster
Då vår förening har blivit så pass stor är hantering av medlemsavgifter en stor arbetsuppgift
som vi nu tar steget att köpa in som tjänst. Detta kommer att effektivisera vår process för
medlemsavgifter.

Föreningen omsättning har ökat sedan starten för 10 år sedan och vi ser en stark utveckling
för innebandyn och vårt starka varumärke. Detta gör att vi behöver köpa in en tjänst för
bokföring och redovisning av våra ekonomiska transaktioner. Denna tjänst frigör stor tid för
kassören som kan fokusera på upprätthållande av budget och intäktsökande samt
kostnadsbesparande aktiviteter för föreningen.
Utökat ansvar för lagorganisationen
Licensiering av spelare har som en hel del andra arbetsuppgifter sköts av kassören vilket är
en stor administrativ uppgift att genomföra under september – november varje säsong.
Genom att förskjuta denna uppgift ned till våra starka lagorganisationer behöver inte längre
styrelsens tid tas i anspråk för denna löpande aktivitet.
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