
Proposition: 
Styrelsen (via Jimmy Ivarsson) vill härmed lämna in en proposition om att börja avlöna 
instruktörerna i Cheuntong-tkd och eventuellt höja träningsavgiften!  
Vill till årsmötet ha en disskussion och röstning om detta!  
 
Nedanstående motivering är Jimmys, men jag (Ted) ställer mig fullt bakom nedanstående 
motivering och lämnar härmed in denna som en proposition för årsmötet att ta ställning till. 
  
Motivering: 
Jag har funderat över situationen i vår förening. Jag kommer möjligen ta över rollen som 
ordförande och känner ett stort ansvar för våran förening. Att förvalta de gamla idealen är 
något jag har högt på min lista! Tex när det gäller att hålla föreningen som en ideell 
verksamhet! Jag tycker det är en principiellt viktig sak dock ser jag numera att värdena har 
skiftats om en del. Vi vill ju att alla ska kunna träna hos oss oavsett inkomst och detta har vi 
hållit hårt på i alla år o knappt höjt träningsavgiften på 10-15år! Hade detta fyllt en "ideell" 
funktion även idag hade denna proposition inte kommit!  
  
Det jag ser nu är följande: 
  
Vi har ett bra stabilt underlag av elever (talar främst för Lomma nu) just nu, ca 30 aktivt 
tränande per träningstillfälle! Vi befinner oss i Lomma kommun! En kommun vars invånare 
oftast har en god ekonomi och inte behöver träningsrabbatt för att kunna träna i vår 
förening. Elevsituationen är alltså tipp topp! Däremot är det inte lika väl ställt med 
instruktörsbiten! Vi är i minsta laget när det kommer till antalet instruktörer och jag anser 
att vi behöver satsa där istället! Ingen av instruktörerna bor i Lomma, alltså pendlar dit varje 
träning. En utav oss är "fattig student" o vi andra har familjer o jobb att sköta och det hela 
kokar ner till att vara engagerad o prioritera! Allt detta för våra kära elever som bor där vi är 
verksamma. Hur ska vi få fler att vilja axla denna rollen? Ja ett sätt kan alltså vara ersättning. 
Jag tar Pierre som exempel då jag talat med honom om detta! Pierre har precis flyttat till 
Lund som student och lever då därefter. Han skulle kunna vara en framtida instruktör som 
absolut hade haft nytta av motiveringen och moroten av ersättning. Likaså Sabina som redan 
axlat denna rollen utan ersättning. Kanske detta kunde vara aktuellt för Sanna eller Otto 
uppe i Väckelsång som också har ont om instruktörer!  
Poängen är alltså att jag ser ingen mening i att subventionera elevernas avgifter när det är 
instruktörerna vi behöver "ta hand om"! Har vi inga instruktörer, har vi ingen förening! 
Förslaget gäller alla som axlar instruktörs ansvaret och "tar på sig" uppgiften. Så alltså, 
ersättning=ansvar! 
  
Utformningen kan man sedan diskutera och det ekonomiska likaså! 
Hur stor ersättning? Hur stor höjning? Hur många ansvariga instruktörer? Etc etc. 
  
Ett exempel: 
Höjning:  
300kr\termin i ökning(totalt 850kr)*2 terminer*40 medlemmar=(skulle ge extra)24000kr\år 
Ersättning: 
5instruktörer*500kr\mån*9mån(jan-maj+sept-dec=22500kr\år i kostnad!   Eller 
5instruktörer*2000kr\termin o inst*2terminer=20000kr\år i kostnad 


