
BUDGETUNDERLAG	  AVGIFTER	  S606K	  2014	   	   	   	  
	  
	  
• Underlaget	  baserar	  sig	  på	  35	  båtar	  och	  80	  betalande	  medlemmar.	  	  

	  
• Medlemsavgifter	  rör	  fyra	  områden	  som	  ska	  motsvara	  ungefär	  vad	  de	  kostar.	  	  
	  

1. Medlemsavgift	  –	  betalas	  av	  samtliga	  medlemmar/seglare,	  inklusive	  
gastar.	  Från	  varje	  båt	  ska	  alltså	  minst	  två	  namngivna	  medlemsavgifter	  in.	  
Tillfälliga	  gastar	  måste	  inte	  betala	  medlemsavgift.	  Täcker	  kostnader	  för	  
föreningens	  administration.	  Förslag	  bibehållen	  avgift.	  	   	   	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   250	  kr	  

	  
2. Kappseglingsavgift	  –	  betalas	  av	  de	  båtar	  som	  seglar	  Stockholms	  606	  Cup.	  

Idag	  ligger	  kostnaden	  för	  att	  finansiera	  funktionärsbåtens	  bryggplats	  hos	  
de	  som	  betalar	  landplats.	  Förslag	  att	  den	  läggs	  här	  istället,	  vilket	  ger	  höjd	  
avgift	  med	  50	  kr.	   	  

350	  kr	  
	  

3. Kranavgift	  –	  betalas	  av	  de	  medlemmar	  som	  vill	  ha	  tillgång	  till	  kranen.	  
Kranen	  ska	  enbart	  utnyttjas	  till	  medlems	  606.	  Kranen	  som	  numera	  ägs	  av	  
klubben	  har	  hittills	  inte	  kostat	  mycket	  i	  underhåll.	  Däremot	  vill	  klubben	  ta	  
fortsatt	  höjd	  för	  eventuella	  reparationer	  och	  bygger	  därför	  upp	  en	  buffert.	  
Förslag	  halverad	  avgift	  mot	  2013.	  

500	  kr	  
	  

4. Landplatsavgift	  –	  betalas	  av	  de	  medlemmar	  som	  får	  landplats	  hos	  TBK.	  
Kostnad	  500	  kr/båt.	  Tidigare	  även	  50	  kr	  för	  tenderbåten	  men	  den	  
kostnaden	  föreslås	  bli	  en	  del	  av	  kappseglingsavgiften.	  Förslag	  en	  sänkning	  
med	  50	  kr	  mot	  2013.	  

500	  kr	  	  
	  

Totalt	  för	  båtägare	  med	  landplats	  (gastar	  tillkommer):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1600	  kr	  
	  

• Träning	  &	  tune-‐up	  –	  betalas	  av	  deltagare,	  ska	  inte	  belasta	  klubbens	  ekonomi.	  
	  

• Regattan	  –	  2014	  ersätts	  regattan	  av	  NoM.	  Normalt	  budgeterar	  klubben	  för	  
ett	  överskott	  från	  regattan.	  För	  NoM	  är	  budgeten	  inte	  klar	  men	  klubben	  
avser	  att	  inte	  gå	  minus.	  

	  
• Jubileum	  –	  ska	  till	  största	  delen	  betalas	  av	  de	  som	  deltar.	  


