Motion angående ersättning till lördagsansvariga
Vid senaste årsmötet togs ersättningarna för lördagsansvariga bort, samtidigt som arvodet
till kassörsfunktionen höjdes, om jag inte minns fel med 50% från 10 000 till 15 000. Nog för
att jag anser att kassören är värd pengarna, som en bra kassör ju är. Borttagandet av
ersättningen till lördagsansvariga får ses som ett test för att utröna om verksamheten kan
drivas utan någon form av uppskattning för att de engagerade tar tid från sina
lördagsförmiddagar och ger till klubben och i andra hand till Lunds medborgare (och kanske
inte minst (småbarns)föräldrar). Missförståndet att ideellt arbete måste vara totalt oavlönat
har också har figurerat i den efterföljande debatten kring beslutet.
Jag menar att verksamheten under året utan ersättningar har varit annorlunda, bla har det
blivit vanligare att utebli från prova-på utan att höra av sig. Köerna innan klockan tio är lika
långa varje lördag, men vi har inte varit fullt bemannade, trots ansträngningar från prova-påansvarig att utveckla verksamheten (bla med 6 ansvariga i varje team och reserver,
grupputflykt till Köpenhamn mm). Det lilla belopp som erbjöds tidigare är såklart ingen
ersättning jämfört med nedlagd tid och värdet för klubben och besökarna, men ändå en
"klapp på axeln". Att på samma årsmöte ta bort den och samtidigt kraftigt öka ersättningen
till administrativa tjänster är såklart en märklig signal för lördagsansvariga. En verksamhet
som drar in såpass mycket till klubben både i intäkter och samhällsgoodwill borde inte
behandlas på det sätt som skedde vid årsmötet 2014.
Jag motionerar därför om att årsmötet röstar för att återinföra ersättningen till
lördagsansvariga och att permanenta som personalvårdande åtgärder: kostnadsfritt
deltagande i julfesten, en årlig middag med lördagsansvariga (utöver klubbmiddagen) samt
en årlig utflykt i närregionen. Dessa åtgärder ser jag som goda investeringar i en för klubben
och Lund framgångsrik verksamhet.
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