Motioner inför simklubbens ÄGIR s årsmöte 24 mars 2020
Motion 1
I ÄGIR s nuvarande system med betalning av fakturor i Billmate tvingas medlemmarna att
antingen erlägga avgift genom att uppge betalkortsnummer, eller delbetalning.
Då det finns medborgare som inte riktigt litar på systemet med att lämna ut sitt kortnummer
på nätet föreslås att det även ska finnas alternativ utan att behöva uppge sitt
betalkortsnummer.
Detta förfarande används av exempelvis OPE IF samt Frösö IF. Dessa föreningar har även
de Billmate.

Svar från styrelsen: Styrelsen ser det inte möjligt att tillmötesgå föreliggande förslag med att erbjuda
fler betalningsalternativ. För att kunna erbjuda fler olika betalningslösningar (kort, delbetalning samt
faktura) kräver Billmate systemet att vi skapar en grupp d.v.s. att samma faktura skickas till en hel
grupp. Detta förfarande används t.ex. när klubben skickar faktura för träningsavgifter för respektive
grupp vid terminsstart.
När enskilda fakturor skickas (dvs. icke identiska belopp för en hel grupp) erbjuds endast två
betalningsalternativ (delbetalning och kort). När vi t.ex. ska fakturera en tävling så varierar beloppen
eftersom medlemmar ges möjlighet att exempelvis ordnar egen transport och eget boende. Att då
skapa en grupp för varje dellösning är administrativt betungande. Vidare möjliggör det med
nuvarande lösning en möjlighet för medlemmen att avvisa fakturan istället för att betala den.
Styrelsen är dock intresserade att höra hur Ope och Frösön löst detta och om det är inom ramen för
Sportadmins medlemshantering.
Motion 2
I ÄGIR s stadgar framgår att styrelsen ska bestå av ordförande samt 6 ledamöter.
Framgår även att ledamöterna ska väljas med halva antalet årsvis.
Just nu haltar det då vid kommande årsmöte ska väljas enbart 2 ledamöter på 2 år.
Förslag att till nästa årsmöte 2021 ska väljas 3 ledamöter på 2 år samt 1 ledamot på 1 år.
Detta då för att komma i fas med gällande stadgar.

Svar från styrelsen: Styrelsen ser positivt på föreliggande förslag och lämnar till årsmötet att besluta i
frågan.

