Motion angående ersättning till lördagsansvariga.
Förra årsmötet togs arvodet på 1000 kr bort i utbyte mot nycklar åt alla tolv lördagsansvariga, innan
var det två nycklar per lördagsgrupp, dvs fyra nycklar på 12 personer. Detta grundades på att
likställa kompensationen med vad de kvällsansvariga får, samt att vi som förening ska drivas av
ideellt engagemang och ej monetära belöningar. Att jämföra med kassören, som har ett helt annat
typ av uppdrag, tycker styrelsen är missvisande, och vill hellre jämföra med de kvällsansvariga,
som har ett liknande uppdrag.
Styrelsen lägger motförslag till motionen att lördagsansvariga får ett belopp om 500 kr per person
och termin för att nyttja till något klätter- eller teambuilding-relaterat, tillsammans med de andra
lördagsansvariga (dvs. 6000:-/termin). Den nya posten ska föras in i budgeten. En liknande post ska
också införas för kvällsansvariga (också 6000:-/termin för 12 st. kvällsansvariga). Styrelsen finner
att det är svårt att sätta ett pris på engagemang och att de föreslagna 1000 kr lika väl skulle kunna
vara en annan summa, både högre och lägre, i det fall den ses som en symbolisk summa. Vi föreslår
då istället att pengarna blir öronmärkta för att främja god sammanhållning för de som engagerar sig
ideellt.
Angående julfesten så skulle vi gärna se att den var gratis för alla engagerade i SKK. Vi har dock
sett en tendens att när föreningen gör något gratis struntar folk i att dyka upp i slutändan, alternativt
struntar folk i att anmäla sig. Vi skulle vilja överlåta detta till kommande festfixare/styrelser att ta
beslut om. Med det sagt så är det ingen dålig idé utan just kanske en trevlig och oväntad belöning
om det årets arrangörer kan komma på ett bra sätt att lösa anmälningsfrågan på.
Motion angående accesskonto.
Styrelsen gillar förslaget, men lägger motförslaget att modifiera motionen med att ta bort kravet på
en viss procentsats av årlig medlemsintäkter, och istället ge varje årsmöte frihet att sätta budgeten
för kommande år. Dessutom vill vi sätta ett maxtak på 100000 kr på kontot. När det uppnås kommer
pengarna att gå ut i verksamheten som vanligt.

