17.3.2020
Anvisningar för debitering av verksamhetsavgiften
då coronaviruset begränsar föreningens träningar och tävlingar

Utgångsläge
Situationen har uppstått utan att Bollförbundets medlemsföreningar vållat den på något
sätt. Situationen är en svår utmaning för föreningarnas ekonomi och den fortsatta
verksamheten. Frågan är väsentlig för alla föreningens spelare och vi kan säga med säkerhet
att de föreningar, vars spelare och spelarnas vårdnadshavare visar mest solidaritet med
föreningen kommer att lyckas bäst med sin verksamhet då den här exceptionella
situationen är över.

Rekommendation 1
Bollförbundet rekommenderar i första hand att alla verksamhetsavgifter debiteras normalt
även i den här exceptionella situationen. Så här kan man undvika både permittering av
personal och eventuella avbrott i lönebetalningen för tjänstemän och tränare med
månadslön. Naturligtvis ska löner till tränare med timlön inte betalas om den
träningsprestation som är grunden för lönen uteblir.
Under den exceptionella situationen kan föreningen förbereda sin fortsatta verksamhet och
tränarens arbetsinsats kan användas för att utveckla verksamheten och för aktiv styrning av
spelarnas självständiga träning.
Ur det här förfarandets perspektiv ska lösningen genomföras genom att kontakta
föreningens lag och fråga hur lagen för håller sig till att avgifterna bibehålls oförändrade
under den exceptionella situationen. Lagets uppgift är att ta reda på enskilda spelares eller
vårdnadshavares åsikt och rapportera den till föreningen.
För att kunna bibehålla avgifterna ska föreningen ha alla lagens samtycke. Om så inte är
fallet, har inte föreningen ur Bollförbundets synvinkel möjlighet att fortsätta debitera de
avgifter som grundas på den normala verksamheten efter att april månad börjat, ifall de
gäller en senare tid och tjänsternas innehåll inte motsvarar det som kan anses
överenskommet mellan föreningen och spelaren eller spelarens vårdnadshavare.
Bollförbundet uppmanar i första hand till att följa den här rekommendationen och påminner
om solidaritet i den här mycket svåra situationen.

Rekommendation 2
Utgångsläget är att medlemskapet i laget ger alla föreningens spelare ansvaret för
föreningens och lagets direkta kostnader som uppstår tills föreningen vidtagit åtgärder för
att anpassa kostnaderna och skurit ned på verksamheten. Föreningen är skyldig att vidta
åtgärder för att skära ned kostnaderna utan dröjsmål. Ansvaret för de totala kostnaderna
förföreningens verksamhet ligger på spelarna eller deras vårdnadshavare ända tills
åtgärderna för att skära ned kostnaderna påverkat verksamhetens kostnader.
I praktiken kan föreningen efter åtgärder för att skära ned kostnaderna debitera av lagens
spelare de kostnader som är nödvändiga för att driva föreningens viktigaste funktioner
under den exceptionella situationen och naturligtvis även för åtgärder som är nödvändiga
för att starta upp verksamheten snabbt då den exceptionella situationen är över.
Under inga omständigheter behöver föreningen återbetala redan fakturerade avgifter,
eftersom de används för att täcka kostnader som redan uppstått och oundvikligen kommer
att uppstå.
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