
Motion om Maxtaxa 

I enighet med Värmdös verksamhets ide och att ishockey är en väldigt dyr idrott:

Verksamhetsidé 
Värmdö Hockey ska erbjuda alla en chans att upptäcka ishockeyn, se fördelarna med ett 
sunt och aktivt liv, samt utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Vill jag inkomma med följande motion om maxtaxa:

För att kunna erbjuda förutsättningar för att alla enligt Värmdö hockeys verksamhetside  
skall ges en chans att spela ishockey tycker jag att det ska finnas en gräns, maxtaxa, över 
hur mycket en familj kan betala i avgift. Maxtaxa är i samhället ett vedertaget begrepp och 
ett verktyg för att kunna ge alla samhällsklasser chansen till olika samhällstjänster.

På liknande sätt tycker jag Värmdö hockey bör tänka kring sin verksamhetside att alla skall 
få chansen att upptäcka ishockeyn. Ett led i det blir då att införa en max taxa så att familjer 
fortsättningsvis har råd att spela ishockey.

Jag tänker även att en sådan signal kan ge väldigt positiva signaler mot kommun och 
andra hockeylag i regionen. 

Mitt föreslag till max taxa för en familj är: 14 000 kr /säsong

Mvh
Klas Mattsson

Värmdö Hockey Styrelse svar på motion om maxtaxa 

Styrelsen avstyrker motionen med följande motivering:

Spelaravgifterna har till syfte att täcka föreningens kostnader och varierar i förhållande till 
vilket lag en spelare tillhör. Spelaravgiften i ett lag bestäms utifrån vilken kostnad laget 
genererar i föreningen. Som exempel betalar en äldre ungdomsspelare en högre avgift än 
en yngre spelare eftersom den äldre spelaren erbjuds fler träningar och matcher. 

En maxtaxa skulle innebära att föreningen får minskade intäkter vilket i sin tur skulle 
innebära att föreningens spelaravgifter behöver höjas för att kostnaderna ska täckas. 
De familjer som då inte når upp till det föreslagna maxbeloppet kommer att få betala en 
högre avgift än tidigare för att täcka det inkomstbortfall maxtaxan kommer att innebära.

Styrelsen är för att alla ska kunna spela hockey därav har vi historiskt exempelvis alltid 
legat med låg avgift för hockeyskolan. Vi står självklart bakom goda signalvärden men 
anser samtidigt att ska vi subventionera för vissa familjer ska detta initiativ komma från 
kommunen och inte från en ideell förening som Värmdö Hockey, där största inkomstkällan 
är just spelaravgifter.


