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Motion till FSF årsmöte från Sveriges Modellflygförbund rörande avgifter
Avgifter inom idrotten är en het fråga, RF och Regeringen propagerar för att dessa ska hållas så låga
som möjligt för att inte skapa en kostnadsspiral som driver upp totalkostnaden för att bedriva
verksamhet. Varje del av verksamheten behöver inte generera ett överskott eller underskott för att
anses vara berättigad att existera.
Grenförbunden strävar efter att deras avgifter ska vara så låga som möjligt och täcka kostnaderna för
verksamheten. Grenförbunden inom FSF är de som är verksamhetsdrivande och de äger
verksamheterna inom respektive verksamhetsområde. Förutsättningarna för utövarna är olika och
kommer alltid att vara olika vilket är bra och skapar möjligheter till att göra förflyttningar inom
idrotten Flygsport.
Avgifter ska baseras på solidaritetsprincipen som säger att alla ska betala lika mycket för att vara med
och att den grundavgift som betalas inte skapar ett överskott i en Ideell verksamhet. Genom att höja
avgifter för FAI sportlicens så medför detta en extra kostnad för den som tävlar eller vill prova på att
tävla internationellt. FAI har haft en syn på att Sportlicensen inte ska vara en grund för att finansiera
FAI avgiften utan ska vara en morot att börja tävla internationell.
Avgiften ska spegla också den arbetsinsats som krävs för att skapa licensen och att förnya licensen inte
en fiktiv uppskattning som baseras på ytterligheter. Dagens avgift på 300 kr är orimligt hög och skapar
bara en kostnadsspiral som inte gynnar utvecklingen för att starta internationellt. Spiralen drivs vidare
utan att den är motiverad med vad man får för pengarna en registrering i en databas där du själv kan gå
in och skriva ut din licens.
Yrkande:
Att avgiften för FAI licensen sänks till att kosta 100 kr för seniorer och utan kostnad för Juniorer.
Detta ger i handen att tiden för att hantera en licens kan uppgå till ca 7 minuter vilket kan ses som
extremt lång. Avgifter för den som är ute i sists stund och inte kan planera sin verksamhet bör läggas
på 500 kr för seniorer och 200 för Juniorer.
Alternativt att avgiften behålles vid 300 kr och att licensen gäller för 5 år. Samt är gratis för Juniorer
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