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VSK:s	  träningsavgifter	  

Gratis	  för	  barn	  och	  ungdomar	  
När	  gruppträningen	  gjorde	  sitt	  intåg	  i	  VSK	  
2002	  så	  beslutades	  det	  att	  avgiftsbelägga	  
all	  vuxenverksamhet.	  Vi	  har	  i	  alla	  år	  haft	  
avgiftsfri	  träning	  för	  barn	  och	  ungdomar,	  
det	  har	  vi	  än,	  de	  betalar	  endast	  medlems-‐
avgiften.	  Vi	  är	  stolta	  över	  det	  och	  förstår,	  
efter	  kontakt	  med	  andra	  föreningar,	  att	  
det	  är	  synnerligen	  ovanligt.	  Att	  vuxna	  
betalar	  för	  sin	  fritidssysselsättning	  är	  för	  
oss	  självklart.	  Sporthallshyran	  för	  vuxna	  är	  
175	  kr/tim.	  och	  70	  kr/tim.	  för	  barn.	  
	  
Verksamheter	  för	  vuxna	  
Det	  vi	  har	  kunnat	  erbjuda	  under	  höst-‐
terminen	  2014	  och	  vårterminen	  2015	  är	  
fyra	  gruppträningar/vecka	  i	  sporthallen	  
och	  två/vecka	  på	  vårdcentralen,	  
badminton	  en	  gång/vecka	  och	  fotboll	  en	  
gång/vecka.	  Under	  jul-‐nyår	  hade	  vi	  inne-‐
bandy	  och	  under	  våren	  startades	  en	  
löpgrupp.	  
	  
Vad	  betalar	  man	  för?	  
VSK	  är	  EN	  förening	  som	  rymmer	  olika	  
verksamheter	  som	  alla	  har	  olika	  kostnader	  
och	  intäkter.	  Det	  som	  är	  lika	  för	  alla	  är	  
sporthallshyran,	  som	  tidigare	  nämnts,	  175	  
kr/tim.	  Under	  2014	  betalade	  VSK	  46	  098	  kr	  
i	  sporthallshyra	  och	  fick	  in	  26	  925	  kr	  i	  
träningsavgifter.	  Man	  behöver	  inte	  vara	  
matematik-‐professor	  för	  att	  förstå	  att	  
träningsavgifterna	  inte	  betalar	  hela	  
hallhyran.	  Här	  ska	  vi	  komma	  ihåg	  att	  barn-‐	  
och	  ungdomsverksamhetens	  hyror	  också	  
finns	  med.	  För	  barn	  och	  ungdomar	  får	  vi	  
också	  aktivitetsstöd,	  2014	  var	  den	  
summan	  20	  793	  kr.	  
	  
Vi	  betalar	  också	  försäkringar	  för	  alla	  som	  
tränar	  hos	  oss,	  barn	  som	  vuxna.	  Avgifter	  
till	  de	  olika	  förbunden,	  i	  det	  här	  fallet	  
Fotbolls-‐	  och	  Gymnastikförbundet,	  är	  
ytterligare	  en	  kostnad.	  Det	  här	  är	  basen	  

kan	  man	  säga.	  När	  det	  gäller	  utrustning	  så	  
är	  det	  Gymmix	  (gruppträning)	  som	  har	  
införskaffat	  mest	  sedan	  starten	  2002.	  De	  
har	  från	  första	  början	  haft	  kravet	  på	  sig	  att	  
verksamheten	  ska	  bära	  sina	  kostnader	  och	  
det	  har	  den	  gjort.	  Det	  är	  Motion	  &	  
Friskvårdssektionen	  som	  har	  Gymmix	  
under	  ”sina	  vingar”	  och	  de	  har	  varje	  år	  
arrangemang	  som	  ger	  intäkter	  och	  har	  
under	  åren	  bakat,	  sålt	  lotter	  och	  sökt	  
medel	  från	  bl.a.	  Gymnastikförbundet	  för	  
att	  pö	  om	  pö	  kunna	  skaffa	  utrustning	  och	  
skicka	  ledare	  på	  utbildningar.	  
	  
Olika	  avgiftsalternativ	  
De	  som	  tränar	  kan	  antingen	  lösa	  säsongs-‐
kort	  (höst-‐vår)	  på	  700	  kr	  (550	  kr	  för	  
studerande/pensionärer)	  eller	  10-‐kort	  för	  
300	  kr.	  Fr.o.m.	  hösten	  2015	  kan	  man	  också	  
lösa	  terminsavgift	  för	  400	  kr.	  Om	  man	  
tränar	  ofta	  så	  blir	  ju	  kostnaden/gång	  lägre	  
men	  om	  man	  väljer	  att	  bara	  gå	  på	  t.ex.	  
morgongympa	  eller	  fotboll	  så	  hamnar	  vi	  
på	  ca	  27	  kr/gång	  om	  man	  har	  löst	  säsongs-‐
kort.	  Det	  går	  aldrig	  att	  jämföra	  rakt	  av	  
med	  andra	  föreningar	  men	  vi	  har	  letat	  
efter	  några	  exempel:	  	  
Gymmix	  Insjön	  -‐	  1100	  kr/år	  
Fotboll,	  Brottsby	  SK:	  1100	  kr/år	  
Då	  är	  både	  medlemsavgift	  och	  
träningsavgift	  inräknad.	  
	  
Arbetsgivare	  
Vi	  har	  avtal	  med	  LKAB	  och	  Kiruna	  kommun	  
när	  det	  gäller	  friskvård	  för	  deras	  anställda.	  
De	  allra	  flesta	  arbetsgivare	  ger	  friskvårds-‐
bidrag	  till	  sina	  anställda.	  Vi	  skriver	  kvitto	  
om	  du	  behöver	  det,	  säg	  bara	  till!	  
	  
EN	  förening	  
Styrelsen	  har	  beslutat	  kring	  det	  här	  
upplägget	  och	  som	  medlem	  är	  du	  alltid	  
välkommen	  till	  våra	  årsmöten	  för	  att	  
framföra	  dina	  synpunkter	  på	  allt	  som	  rör	  
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den	  förening	  som	  är	  din,	  min	  och	  de	  andra	  
494	  medlemmarnas.	  Vår	  ambition,	  att	  ha	  
gratis	  verksamhet	  för	  barn	  och	  ungdomar	  
samt	  hålla	  nere	  kostnaderna	  för	  
träningsavgifter,	  bygger	  på	  att	  alla	  drar	  sitt	  
strå	  till	  stacken.	  Det	  är	  det	  tyvärr	  lite	  si	  och	  
så	  med.	  Vi	  har	  andra	  föreningskostnader,	  
inte	  minst	  kanslikostnader	  och	  allt	  hänger	  
ihop	  eftersom	  vi	  är	  EN	  förening.	  	  
Vi	  gör	  en	  mängd	  insatser	  som	  kommer	  
HELA	  föreningen	  till	  godo.	  Vi	  passar	  på	  att	  
tacka	  de	  som	  tar	  med	  kataloger	  m.m.	  till	  
sina	  jobb	  och	  hoppas	  att	  fler	  kan	  göra	  det.	  
Många	  bäckar	  små…	  
	  
Ullmax	  och	  Newbody	  
Under	  hela	  året	  säljer	  vi	  kläder	  från	  Ullmax	  
och	  en	  gång/termin	  säljer	  vi	  kläder	  från	  
Newbody.	  Främst	  säljer	  vi	  på	  olika	  
arbetsplatser.	  
	  
Salami	  
Före	  jul	  säljer	  vi	  Delikatesskungens	  salami	  
och	  ost.	  Även	  här	  är	  det	  främst	  på	  arbets-‐
platser	  vi	  gör	  den	  största	  försäljningen.	  
	  
Bingolotto	  
Vi	  har	  slutat	  att	  sälja	  Bingolotto	  men	  tar	  in	  
lotter	  till	  uppesittarkväll,	  nyår	  och	  ibland	  
till	  påsk.	  Vi	  säljer	  även	  Bingolottos	  
adventskalendrar.	  Några	  medlemmar	  
prenumererar	  på	  Bingolotter	  och	  väljer	  att	  
stödja	  VSK,	  det	  tackar	  vi	  för!	  
	  
Vägstädning	  
På	  försommaren	  plockar	  vi	  skräp	  längs	  
vägkanterna,	  ett	  uppdrag	  av	  POOL2tusen	  
och	  Svevia,	  det	  ger	  också	  sköna	  slantar	  
som	  går	  till	  hela	  föreningen.	  
	  
Adventsbasar	  
2014	  hade	  vi	  adventsbasar	  för	  första	  
gången	  på	  länge.	  För	  många	  år	  sedan	  var	  
det	  en	  tradition	  och	  vi	  har	  som	  ambition	  
att	  återuppta	  den.	  Det	  var	  lyckat	  och	  alla	  
verksamheter	  bidrog	  med	  bakverk	  och	  

arbetsinsatser.	  Det	  är	  precis	  så	  det	  ska	  
fungera!	  
	  
Andra	  arrangemang	  
Under	  året	  har	  VSK	  en	  mängd	  
arrangemang	  och	  åtaganden	  och	  det	  
behövs	  alltid	  funktionärer	  till	  dessa.	  Du	  är	  
välkommen	  med	  din	  arbetsinsats!	  	  	  	  Så	  här	  
kan	  man	  i	  stora	  drag	  sammanfatta	  ett	  år:	  

• Kopparrajden	  
• Tipsrundor	  i	  maj	  
• Radio	  Aktiv	  
• Vägstädning	  
• 6	  juniloppet	  
• Skötsel	  av	  gräsplanen	  under	  

sommaren	  
• Samarbete	  med	  Kuusakoski,	  

metallinsamling	  
• Hemvändarloppet	  på	  cykel	  
• Mellanälvsloppet	  på	  cykel	  
• Friskvårdshelg	  
• Inomhussäsongen	  startar	  i	  

september/oktober	  för	  de	  olika	  
verksamheterna	  

• Skötsel	  av	  skidspår	  
• Adventsbasar	  
• Medlemsfest	  
• Dessutom	  brukar	  vi	  ordna	  träffar	  

där	  vi	  gör	  gemensamma	  
arbetsinsatser.	  

	  
Hör	  gärna	  av	  dig	  om	  du	  har	  möjlighet	  att	  
vara	  behjälplig	  på	  något	  sätt.	  Vi	  försöker	  
kommunicera	  via	  mejl,	  hemsida,	  Facebook	  
och	  anslag	  men	  det	  är	  ändå	  inte	  alltid	  man	  
når	  fram.	  	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  vi	  med	  dessa	  rader	  har	  
klargjort	  hur	  vi	  tänker	  kring	  
träningsavgifter	  och	  hur	  föreningen	  ska	  
fungera.	  
	  
	  
Styrelsen	  för	  Vittangi	  SK
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