
 
Bilaga 7, Årsmöte 25 mar 2021 

Motion 2.  

Betalningsrutiner 

Många föreningar har skulder till Förbundet. Nuvarande betalningsterminer med stora fakturor som 
förfaller vid en tidpunkt (juni-juli) då klubbarnas likviditet är som sämst bidrar till problemen.  

Förslag 

1. Inget deltagande om avgifter är obetalda. 
2. Betalningsperiod för serieavgifter 15 - 30 september. 

 
Spånga den 30 januari 2020. 
Spånga Basketboll Klubb 
 
Kristofer Hahne 
 

  



 
Bilaga 7, Årsmöte 25 mar 2021 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med följande motivering: 

Punkt 1, årsmötet har redan beslutat, vid årsmötet 2019, att lag med skulder inte får delta i seriespel 
och föreningar som har skulder efter 15 december får ej delta i slutspelet, så punkt 1 anses redan 
vara verkställd.  

Punkt 2, i motionen anser styrelsen inte är genomförbar av följande skäl: 

• Många föreningar skulle få en extremt stor faktura att betala vid ett tillfälle, vi väljer istället 
att fördela kostnaderna på flera betalningstillfällen som redovisas i de uppdaterade 
ekonomiska riktlinjerna. 
 

• Idag är anmälan 1 maj och är enligt tävlingsbestämmelserna bindande, vi är dock flexibla 
med ändringar fram till tiden när vi lägger serierna (utdragning och efteranmälan). När 
serieläggningen görs blir också lagavgiften bindande och då sker faktureringen, någon gång i 
juni, med betalning i juli, det innebär att vi har 2-3 månaders kredit på lagavgifterna. Även 
detta framgår i de ekonomiska riktlinjerna. 
 

• Domaravgifterna faktureras enligt en ny rutin, efter input från föreningarna. En faktura med 
halva säsongens domararvoden skickas i augusti med betalning innan seriestart. En andra 
faktura, med betalning i december, skickas i november, med andra halvan av säsongens 
domararvoden.  

Styrelsen har en förståelse för de ekonomiska utmaningarna som föreningarna kan ha, och vi vet 
också att föreningarna har olika förutsättningar samt att många föreningar idag är beroende av sina 
bidrag för att bekosta löpande verksamhet. Vi tror att ett proaktivt arbete för att stärka 
föreningarnas ekonomi, är mer hållbart än att skjuta upp betalningar. 

De ändrade ekonomiska riktlinjerna, som togs fram i enlighet beslutet från årsstämman 2018, har 
också bidragit till en tydlig förbättring, och det finns inga tillkommande stora kundförluster sedan 
dess. 


