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 Ändring av Medlemsavgiften 
Förslag att höja med 100kr från 300kr till 400kr. Se nedan bild. 
 

Motivering: Klubben behöver nu betala hallhyra för alla lag med start säsongen 2020/2021. 
Haninge Kommun har beslutat att alla föreningar ska betala hallhyra för alla lag oavsett ålder.  
Tidigare år har ingen hallhyra tagits ut för barn & ungdomar - utan bara för seniorer. 
 

 Ändring av Spelaravgiften 

Förslaget är att sänka steg-höjningen från 300kr till 200kr med start från U7 (=7år) upp till Senior. 
Den huvudsakliga anledningen är att avgiftsökningen inte ska vara så stor mellan årskullarna. 
Barn som flyttas från Bollskolan till yngsta laget under aktuell säsong betalar ingen spelaravgift. 
Tills dess det finns ett lag i spelarens åldersklass, så betalar man spelaravgift baserat på sin ålder. 
 
Spelaravgiften startar på 400kr för U7 (=7år) följt av 600kr för U8 (=8år) och därefter en höjning med  
jämna steg om 200kr varannan årskull upp till Senior där max-avgiften då blir 1600kr. Se nedan bild. 

Motivering: En mindre justering för fortsatt enkel och tydlig avgiftsmodell som ska motverka  
att avgifterna blir en anledning till att sluta med handbollen för tidigt i de yngre lagen. 
Höjningen för Damlaget kan motiveras med ökade kostnader för spel (bl.a. resor, mm). 

 

 Sammanfattning 
Föreslagen ändring får ytterst liten ekonomisk inverkan för klubben - då simulering visar att med samma 
antal aktiva i respektive olika lag så skapas en aningen lägre intäkt totalt - med bara en liten variation inom 
åldersklasserna. Bilden nedan visar simuleringen för 100% resp 95%. 
Förhoppningsvis uppväger den något höjda avgiften för Damlaget att klubben får behålla ännu fler spelare 
- för att i framtiden kunna fylla på spelare till Damlaget. 

 

              Simulerat underlag som input för Budget:  


