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Subvention och budget anmälningsavgifter 2010
Medlem i OK Södertörn (OKS) får under vissa förutsättningar anmälningsavgifterna till orienteringstävlingar subventionerade under verksamhetsåret.
Syftet med subventionerade anmälningsavgifter är en kombination av elitsatsning, ungdomsrekrytering
och ökad medlemsaktivitet. Det finns också ett samband mellan en ett stöd till tävlingsdeltagande och
medlemmars engagemang och intresse att bidra med sina insatser i OK Södertörns verksamhet.
Verksamhetsår
Med verksamhetsår avses perioden 1 januari till och med 31 december 2010.
Medlem
Subvention gäller medlem som tillhör kategori ungdom, vuxen, pensionär samt familj och som i orienteringstävling representerar OKS. Kategorin stödjande har ej rätt till subventionerad anmälningsavgift.
Årlig medlemsavgift och eventuella skulder till OKS skall vara reglerade enligt gällande villkor.
Orienteringstävling
Med orienteringstävling avses sanktionerade svenska individuella (även par och patrull) orienteringstävlingar till fots och som listas i Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) eller Stockholms
Orienteringsförbunds (StOF) tävlingsprogram. OKS-mästerskap (KM) räknas som orienteringstävling.
Ungdoms- och TT-kommittén kan inom sina budgetramar eller i överenskommelse med styrelsen helt
eller delvis subventionera anmälningsavgiften vid andra tävlingar. Exempelvis stafetter och tävlingar
utanför Sverige.
Anmälningsavgift
Den avgift som gäller vid första anmälningsdatum för deltagandet i orienteringstävling kallas ordinarie
anmälningsavgift. I denna inkluderas eventuell DM-plakettavgift vid distriktsmästerskap.
Vid tävling som har flera etapper (exv O-Ringen) räknas varje etapp som en orienteringstävling.
Efteranmälningstillägg, avgift för elektronisk stämpelbricka, förhöjd del av anmälningsavgift vid senare
anmälningstidpunkt eller andra avgifter ingår EJ i ordinarie anmälningsavgift och betalas alltid av medlem.
Ordinarie anmälningsavgift 2010 är för ungdomar 50 – 65 kr, för vuxna 90 – 110 kr (137:50 kr i vissa
fall) och i elitklasser 130 – 160 kr (max 200 kr i vissa fall). De högre avgifterna har sin grund i kvalitetshöjande arrangörsinsatser, som också ska beskrivas i inbjudan.
I de fall arrangör anger olika nivåer på anmälningsavgiften exempelvis beroende på tidpunkt för anmälan
gäller lägsta avgiftsnivån.
Anmälan till elitklass ska i förväg vara godkänd av TT-kommittén.
Subventionsnivå
A. Medlem som fyller högst 20 år under 2010 får hela ordinarie anmälningsavgift subventionerad.
B. Medlem som fyller minst 21 år och högst 34 år under 2010 får hela ordinarie anmälningsavgift
subventionerad i klasserna HD21 Elit, HD21 Lång eller HD21 förutsatt godkänt resultat i någon av
dessa klasser i minst 5 Medel-, Lång- och/eller Ultralångdistanstävlingar.
C. Övrig medlem får ordinarie anmälningsavgift subventionerad enligt följande:
Tävling 26 – 30
50 kr
250 kr
Tävling 1 – 4
0 kr
0 kr
Tävling 31 – 40
30 kr
300 kr
Tävling 5 – 10
30 kr
180 kr
Tävling 11 – 15
50 kr
250 kr
Tävling 41 –
0 kr
0 kr
Tävling 16 – 25
70 kr
700 kr
Max subvention
1 680 kr
Endast tävlingar med godkänt slutresultat, även KM-tävling, ingår i underlaget för antal tävlingarn.
Anmäld och ej start i KM-tävling debiteras med 30 kr.
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Övrig medlem äldre än 34 år under 2010 som deltar i HD21 Elit får hela ordinarie
anmälningsavgiften subventionerad om anmälan är i förväg godkänd av TT-kommittén.
Anmälningsavgiften subventioneras ej om medlem
• Är anmäld och ej startar – oavsett orsak.
• Ej får godkänt slutresultat – oavsett orsak.
Det gäller dock ej de medlemmar som under 2010 fyller högst 16 år i U- och Öppna klasser samt
klasser t o m HD16. För dessa medlemmar är start tillräcklig för subvention av anmälningsavgift.
Tilläggssubvention för KM upphör
Tidigare års tilläggssubvention för deltagande i OKS-mästerskap (KM) föreslås upphöra. Styrelsen
bedömer att KM-tävlingarna har tillräckligt hög status för att locka till deltagande utan ekonomisk
kompensation. Systemet har också visats sig tidskrävande att administrera.
Administration och övrigt
Några gånger årligen faktureras medlemmarna för tilläggsavgifter, utebliven start, icke-subventionerad
del av anmälningsavgift, deltagaravgifter för läger, tävlingsresor etc.
Styrelsen bär det fulla ansvaret för verksamheten och är skyldig att ha kontroll över föreningens
ekonomi. Inträffar händelser under ett verksamhetsår som innebär större budgetavvikelser är det
styrelsens ansvar att vidta åtgärder. Det kan bland annat innebära att villkoren för subvention av
anmälningsavgifter kan bli föremål för prövning.

Budget anmälningsavgifter 2010
Individuella
tävlingar
Seniorer
Ungdomar
Övriga vuxna
Summa
KM-bonus
Totalt

Kostnad för subvention
Budget
2010

5 000 kr
36 000 kr
25 000 kr
66 000 kr
66 000 kr

Utfall
2009

4 300 kr
36 400 kr
42 200 kr
82 900 kr
20 000 kr
102 900 kr

Statistikunderlag från 2009
Budget
2009

Anm
avg

8 000 kr
32 000 kr
43 000 kr
83 000 kr
20 000 kr
103 000 kr

11 000 kr
40 000 kr
117 000 kr
168 000 kr

18
64
96
178

Antal
starter 1

Varav
ej start

119
664
1 301
2 084

11
55
98
164

168 000 kr
1

Budget, kostnad för individuella tävlingar 2010

Antal
aktiva

47 av seniorernas 119 starter är i annan klass än HD21.

66 000 kr

Stafetter

Här budgeteras ordinarie anmälningsavgifter för stafetter. Efteranmälningstillägg, brickhyror, hyror för vindskyddsplats m m belastar kommittébudget. Anmälningsavgifter för
tävlingar utomlands, exv Jukola, belastar kommittén eller den tävlande.
Måsen, Stigtomta, 10-Milarepet, 10-Mila, Ungdomens 10-mila, H43-kavlen, Melkers Minne,
DM Stafett, SM Stafett, Natti-Natti, Österåkerskavlen, 25-Manna, Pampas Night, DalaDubbeln
och Rånäs har utgjort underlag för budgeten (cirka 270 starter).
Budget, kostnad anmälningsavgifter stafetter 2010
32 000 kr
Budget övriga kostnader
Summa

2 000 kr
100 000 kr

Förslag
Årsmötet föreslås besluta
att fastställa subvention och budget anmälningsavgifter 2010 i enlighet med styrelsens förslag.
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