Begäran om nedsättning av Trelleborgs FF:s årsavgift för dam- och herrverksamhet med anledning
av covid-19
Till följd av coronaviruset har Trelleborgs FF, precis som andra föreningar, drabbats ekonomiskt.
Många kommuner (exempelvis Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Laholm, Falkenberg, Halmstad med flera)
har beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för det lokala föreningslivet i form av bland annat
tillfälligt sänkta hyror. En förening av Trelleborgs FF:s storlek och verksamhet drabbats hårt av
coronakrisen. Några konsekvenser för Trelleborgs FF till följd av covid-19 är:
•
•
•

Uteblivna intäkter till följd av evenemang utan publik
Uteblivna intäkter för arenareklam
Minskade sponsorintäkter

Trelleborgs FF har cirka 600 aktiva medlemmar som spelar i någon av de många lag som finns i
föreningen. I klubben finns pojk- och herrlag i åldrarna 4 – 19 år samt A-lag. Våra flick- och damlag
har spelare i åldrarna 6 - 17 år samt A-lag. Utöver dessa har föreningen cirka 300 stödmedlemmar
och cirka 100 ideella krafter. Totalt handlar detta om 1000 personer som på olika sätt är engagerade i
Trelleborgs FF.
Trelleborgs FF erbjuder alla pojkar och flickor möjligheten att träna och spela fotboll och därmed vara
en del av den bredd som långsiktigt bygger etablerade elitlag. Vår verksamhet byggs utifrån ett
ideellt engagemang. Vårt bidrag till samhället handlar dels om de aktiva barn- och ungdomar som
finns i vår verksamhet, dels alla de människor som är den del av det ideella föreningslivet. Som en del
av TFF - En Kraft i Samhället genomför vi dessutom även en mängd aktiviteter varje år som
tillsammans bidrar till att motverka våld och rasism, öka integrationen och minska användningen av
droger.
Utöver detta är Trelleborgs FF dessutom en lokal aktör som aktivt bidrar till att damfotbollen
utvecklas genom ett mycket framgångsrikt damlag. Att arbeta för och utveckla en jämställd
verksamhet kräver idag en stabil ekonomisk situation.
En stor årlig kostnad för Trelleborgs FF är den årliga avgift som föreningen betalar för
matcharrangemangen för dam och herr för Vångavallen. Avgiften till Trelleborgs kommun uppgår till
484 632 för herr och dam. Utöver detta tillkommer reklamavgift.
Årsavgiften baseras på serietillhörighet vilket grundar sig i de olika insatser som krävs från kommens
sida för matcharrangemang beroende på serietillhörighet. Årets situation har medfört att varken
Trelleborgs FF:s dam- eller herrlag har spelat matcher med publik. Det är ett konstaterande att de
inställda evenemangen under dam- och herrlagssäsongen har medfört minskat arbete och insatser
för Trelleborgs kommun samt att kommunens förberedelser och insatser före, under och efter
Trelleborgs FF:s dam- och herrlagsmatcher i år inte har skiljt sig från förberedelser och insatser före,
under och efter match vid andra divisioners matcher.
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Trelleborgs FF har fått muntlig information om att nedsättning kan komma att ske med cirka 50 000
kronor för 2020 men anser, men anledning av ovan, att föreningen bör ges ytterligare sänkt årsavgift
för dam- och herrverksamheten. Trelleborgs FF begär därför årsavgiften för dam- och
herrverksamheten i Trelleborgs FF tillfälligt sänks och föreslår att kultur och fritidsnämnden beslutar
om att:
• Trelleborgs kommun sänker Trelleborgs FF:s årsavgift för dam- och herrverksamheten med
50 % för 2020
• Trelleborgs kommun sänker Trelleborgs FF:s årsavgift för dam- och herrverksamheten med
50 % till och med 2021-03-31.
Genom tillfälligt sänkt avgift har Trelleborgs kommun möjlighet att bidra till att säkerställa att
Trelleborgs FF efter covid-19 kan återuppta sin verksamhet på samma sätt som före krisen. Det
innebär att föreningen fortsätt kan bedriva en verksamhet med hög kvalitet för Trelleborgs kommuns
barn och ungdomar samt fortsätta sin satsning på en jämställd fotbollsverksamhet.
Trelleborgs FF välkomnar Kultur- och fritidsnämndens återkoppling.
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