
Remiss  angående finansiering av SAU

Bakgrund
SAU har under hösten hållit 7 samtalskvällar där vi bjudit in föreningar och församlingar till en dialog om hur vi ska finansiera 
SAU:s verksamhet framöver. Där har sammanlagt 52 föreningar och församlingar deltagit. SAU:s ekonomi är stabil och arbetet 
med att säkerställa finansieringen sker i förebyggande syfte då bidrag utgör ca 25% av SAU:s budgeterade intäkter. I det fall bidragen uteblir eller minskar 
får det direkta konsekvenser på verksamhet och/eller deltagaravgifter. De senaste åren har bidragen minskat med ca. 100 000 kr/år, och i ljuset av detta har 
ett arbete gjorts för att :
- Hitta en långsiktig och - Hitta en långsiktig och rättvis modell för medlemskap/bidragsgrundande föreningar i SAU
- Ge en långsiktig intäktsförstärkning till SAU om minst 100 000 kr/år.
SAU sänder härmed en remiss till samtliga lokalföreningar/församlingar i SAU, samt församlingar i SAM som redovisar deltagande barn och ungdomar i 
sin medlemsstatistik till SAM. Svar på denna remiss önskas senast 15 februari 2017  till info@sau.nu. Med detta som grund kommer SAU-styrelsen att 
lägga fram ett förslag för debatt och beslut i SAU:s årsmöte 2017.

Grundförslagen
TTill nämnda samtalskvällar fanns 4 grundförslag  (finns att hämta som Powerpoint på www.sau.nu/bidrag) som utgångspunkt för samtal och åsikter. Vi 
upplevde att det blev mycket goda samtal och vi mötte ett stort engagemang för SAU och viljan att skapa en stabil och långsiktig finansieringsmodell.  Den 
samlade bilden av samtalen resulterade i några slutsatser i den fortsatta processen, där de stora dragen är:
- Att eventuella kostnadshöjningar primärt ska “drabba” församlingar/föreningar, inte individer
- Att SAU aktivt arbetar för låga deltagaravgifter i våra arrangemang
- - Att icke-bidragsgrundande föreningar får betala en högre avgift, men där det inte slår orimligt hårt mot små föreningar/verksamheter
- Att det finns ett tydligt stöd för höjd medlemsavgift till SAU, då detta är betydligt mer attraktivt än höjda deltagaravgifter.

Revidering utifrån samtalskvällarna
I ljuset av utfallet av samtalskvällarna föreslår SAU-styrelsen en modell med utgångspunkt i ursprungsförslag 1 och 4. SAU-styrelsen är av uppfattningen att 
det är möjligt för fler föreningar och församlingar att bilda statsbidragsgrundande föreningar. På sikt kommer det att möjliggöra en vändning av trenden 
med minskade bidrag. 
I det förslag styI det förslag styrelsen lägger fram förespråkas en modell där icke-bidragsgrundande föreningar är med och tar sin del av ett gemensamt ansvar för SAU:s 
finansiering i större grad än idag. Dock har vi konstaterat att ursprungsmodell 1 riskerar att få orimliga ekonomiska konsekvenser för små 
församlingar/föreningar, varför det ursprungliga förslaget reviderats. Det är svårt att hitta undantagsmodeller som blir tydliga och rättvisa, men genom att 
justera förslag 1 så att den fasta avgiften (4 600 kr/förening) tas bort och det endast finns en avgift per medlem (f.n. 69 kr/medlem), så ser vi en möjlighet att 
skydda och bevara små föreningar och församlingar för alltför stora kostnader.

Denna föDenna förändring av förslag 1 får konsekvensen att målet om en intäktsförstärkning till SAU om 100 000 kr/år inte nås, varför denna del kombineras med 
ett förslag om höjd medlemsavgift till SAU.

SAU-styrelsens förslag
Med ovanstående process som grund är SAU-styrelsens förslag följande:

-  Föreningar och församlingar som inte är statsbidragsgrundande faktureras årligen ett belopp av SAU motsvarande den summa
 de hade genererat (f.n. 69 kr/medlem i åldern 6-25 år).
- Medlemsavgiften till SAU höjs från 50 till 100 kr/medlem.
-- Bidraget (vad som återbetalas från SAU till föreningen) till statbidragsgrundande föreningar höjs från 40 till 80kr/bidragsgrundande   
 medlem i åldern 6-25 år.
- Bidraget (vad som återbetalas från SAU till föreningen) till icke-statsbidragsgrundande föreningar/församlingar är fortsatt 10 kr/medlem i 
åldern 6-25    år.
- Ett nytt bidrag (återbetalning till föreningen) införs för övriga medlemmar (0-5 år samt 26+ år) på 50 kr för statsbidragsgrundande 
 medlemmar. Detta för att deras totala avgift oförändrat ska vara 50 kr (idag: 50 kr avgift-0 kr återbetalning, i förslaget 100 kr avgift -
 50 kr återbetalning).
-- Att ifall denna finansieringsmodell framöver inte täcker minskade bidrag återstår att finansiera verksamheten genom höjda 
 deltagaravgifter utöver årlig schablon för kostnadsökningar (för 2017:  2,0 %).



Ekonomisk effekt för SAU:s ekonomi
Eftersom summan som varje medlem genererar i statsbidrag förändras varje år så är den ekonomiska vinningen svår 
att slå fast med exakthet. Med 2015 års medlemsstatistik som grund så hade den ekonomiska effekten för SAU varit 
enligt följande:

Om statsbidraget är 69 kr/medlem     så ger förslaget en intäktsförstärkning till SAU på 150 980 kr
Om statsbidraget är 60 kr/medlem     så ger förslaget en intäktsförstärkning till SAU på 143 276 kr
Om statsbidOm statsbidraget är 55 kr/medlem     så ger förslaget en intäktsförstärkning till SAU på 138 456 kr
Om statsbidraget är 50 kr/medlem     så ger förslaget en intäktsförstärkning till SAU på 134 176 kr.

Om fler föreningar och församlingar väljer att bilda statsbidragsgrundande föreningar kommer det ge ytterligare ökade intäkter till SAU (grundbidrag för 
lokalförening, f.n. 4600:- förening/år). Då vi inte vet hur många nya statsbidragsgrundande föreningar som kommer bildas har SAU-styrelsen valt att inte 
räkna in några intäkter för detta i remissen.

Så här går vi vidare
I remissen önskar vi besked om ni avser att säga ja eller nej till SAU-styrelsens förslag.
Om ni säger nej ber vi er nämna vilOm ni säger nej ber vi er nämna vilket av ursprungsförslagen 1-4 ni stödjer, alternativt ökar avslag på alla förslag till intäktsförstärkningar till SAU.
Då vi tidigare inbjudit till samtalkvällar i denna fråga och har tagit med oss de samtalen in i vår fortsatta process så är det inte möjligt att komma med helt 
nya förslag i detta skede av processen.

Vi ser fram emot ert remissvar senast 15/2 till info@sau.nu.

Efter detta kommer ett underlag att läggas fram till SAU:s årsmöte 2017. Om årsmötet röstar igenom förslaget kommer de nya reglerna att gälla från och 
med 2018.

Frågor?
Vi samtalar gärna vidaVi samtalar gärna vidare med er i denna fråga, och skulle det finnas oklarheter i denna remiss så är ni varmt välkomna att kontakta oss.
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