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Då alla föreningar som anslutna till Kretsen och Förbundet inte alltid kan och/eller vill hjälpa 

till så måste vi reglera det på ett rättvist sätt. 

Många föreningar hjälper till mer än vad som förväntas, och då ska inte några få ”glida med”. 

 

Som i andra föreningar i samhället så kan man ”köpa” sig fri från arbete. 

Typ båtklubbar har arbetsdagar, om man inte närvarar så får man betala t.ex. 500 kr (per 

person), med andra ord kan man köpa sig fri ifrån att ”hjälpa till” 

 

På samma sätt föreslår nu Kretsstyrelsen att den/dom föreningar som inte hjälper till får betala 

en avgift för att ”slippa” hjälpa till vid ett arrangemang, det kan vara ett Kretsmästerskap, 

NSM eller SM, det kan även vara ett annat åtagande Kretsen får från Förbundsstyrelsen, 

Kommun, Polis eller annan myndighet. 

 

Storleken på ”friköpet” ska givetvis vara relevant till hur stor föreningen är, och utgå ifrån hur 

många aktiva skyttar man har. 

 

Pengarna ska givetvis gå till andra föreningar som ställer upp med mer resurser än vad som 

förväntas. 

Hur stor avgift/återbetalningen ska vara kan förändras, och ska regleras av Kretsstyrelsen. 

 

Ett exempel: 

Förening 1, har 80 medlemmar och 40 aktiva skyttar (enligt årsrapporten) 

30 % av aktiva skyttar i föreningen förväntas hjälpa till, 12 st ska närvara på en ”aktivitet” om 

endast 10 kommer får föreningen ”böta” 1000 kr (2X500kr) 

 

Förening 2, med 25 medlemmar och 5 aktiva skyttar ska hjälpa till med 1,5 personer = 2 

personer, dom kommer inte, föreningen får böta 1000 kr (2X500 kr) 

 

Förening 3 har 45 medlemmar och 30 aktiva, 30% är 9 som ska hjälpa till, men dom har 

13som hjälper till, alltså får dom 2000 kr av kretsen i ”hjälpa-till bidrag” 

 

Om flera föreningar har fler hjälpanden än vad som behövs för aktiviteten så får föreningarna 

dela på ”bidraget” procentuellt. 

Om flera föreningar ställer upp med fler skyttar än vad som behövs och ingen annan förening 

har ”bötat” så utgår ingen ”bidrag” 

Om någon/några föreningar har ”bötat” och ingen förening har deltagit med fler skyttar än 

”dom 30 %” så läggs pengarna till en Pott. 

 



 

Ingen får ”bidrag” högre än det belopp som annan har bötat, ex. en förening har ”bötat” 

3X500kr = 1500 kr och annan förening har haft en skytt extra så blir bidraget 500 kr. 

 

Kretsstyrelsen föreslår 500 kr/skytt som uteblir från en aktivitet, summan kan behöva justeras 

och ändras vid behov av Kretsstyrelsen. 

 

Procentsatsen kan Kretsstyrelsen behöva ändra på beroende på vilken aktivitet som ska 

utföras, den kan bli 15%, 30%, både mer och mindre. 

Där får man se hur många aktiva skyttar det finns från år till år. 

 

 

För att räknas som aktiv hjälp på en aktivitet ska man hjälpa till en längre stund, inte sitta i en 

vapenkontroll i 30 minuter och sen skjuta själv. 

Avgörandet för vad som är tillräckligt äger Kretsstyrelsen. 

 

Syftet med denna modell, som många andra redan har infört, är att det ska bli rättvisare för 

föreningar som ställer upp mer än andra, och sporra till fler hjälpande händer. 
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