Motion till styrelsen för MDRF, årsmötet 2020
Premiepoäng system för MDRF
Ett förslag på ett premiepoäng system för personer som hjälper MDRF på olika vis i
syfte att boosta medlemmar och icke medlemmar att engagera sig i klubben.
I bifogat blad ser man hur man kan spara ihop till sina poäng, vilka sysslor som ger
vilka poäng samt vad man kan använda sina poäng till.
Längst ner i dokumentet finns tre förslag på hur mycket det kan komma att kosta
klubben att påbörja ett premiesystem, om man räknar med att klubbens alla
medlemmar sparar poäng. Därför bör beräkningen ses som aningen hög då det
historiskt sett endast är dryga 30%-50% av medlemmarna som bidrar till klubbens
aktiviteter.
Då det i förhand är svårt att förutse hur många som kommer att nyttja ett
premiesystem behöver den utvärderas och revideras årligen.
Madeleine och Marie anser att styrelsen ska besluta att testa ett premiepoäng
system under 1 år för att sedan utvärdera om det har gett önskad effekt, att fler
medlemmar engagerar sig i klubben och att klubben kan locka till sig fler medlemmar
per år.
Detta kan medföra en starkare och mer attraktiv klubb med ett stabilare
medlemsantal samt aktiva medlemmar.

2019-12-29

Madeleine Engström

Marie Aichner

Premiesystem för MDRF, dess medlemmar och övriga
hjälpande händer
På årsmötet 2020 lades ett premiesystem fram i en motion och detta röstades igenom att
prova under 2020 och därefter sker en utvärdering av dess effekt. Premiesystemet är tänkt att
involvera fler medlemmar och icke medlemmar att hjälpa klubben att arrangera obligatoriska
tävlingar samt bidra till en ännu bättre gemenskap och sammanhållning samt ett högre
medlemsantal.
Möjliga aktiviteter att samla poäng på
Aktivitet

Beskrivning

Poäng

Tävlingsdag halvdag

Arbete upp till 5h

3p

Tävlingsdag heldag

Arbete över 5h

6p

Ansvarsuppdrag tävlingsdag

●

Tävlingsledare

●

Sjukvårdsansvarig

●

Säkerhetsansvarig

●

Funktionärsansvarig

●

Mat och fika

●

Banläggning

●

Veterinärgrindsansvar

●

Sponsoransvarig

●

Sekretariatsansvar

2p

Bygga tävlingsplats innan

2p

plocka ner tävlingsplats efter

2p

Iordningsställande/arrangerande av
aktivitet

Pay´n´ride, Prova På, Övrig aktivitet
godkänd av styrelsen

2p

Ansvarig för sociala medier och
hemsida

Per år

2p

Styrelse

Per deltagande i styrelsemöte

1p

Valberedning

Per valberedningsår

1p

Övrigt kommitéarbete

Per deltagande

1p

Årsmöte

Per deltagande i årsmötet

1p

Poängsystem ansvarig

Per år

1p

Sponsorer till klubbens tävlingar

1-3 sponsorer

1p

4-6 sponsorer

2p

7- -> sponsorer

3p

Premier

Antal poäng

Klubbkläder
Fleecetröja med tryck, värde ca 300:Pikétröja funktionsmaterial med tryck, värde ca 250:Helly Hansen Jacka med tryck värde ca 1500:Finns i olika färger

15p
12p
50p

Årsavgift medlemskap i MDRF värde 350:Årsavgiften återbetalas

17p

Hästlicens för en häst värde 320kr*

14p

Ryttarlicens personlig värde 810kr*

32p

Fleecetäcke till hästen värde ca 350:-

25p

Biobiljett SF bio värde ca 150:-

32p

Gemensam middag för alla som under året samlat ihop minst 10p. Dessa
poäng räknas inte bort från de intjänade poängen

10p

Ica presentkort a’150:-

10p

ICA presentkort a’ 100:-

7p

*Sätts in på ditt konto senast 2 veckor efter årsmötet 2020.

Var enskild person är skyldig att redovisa till poängssystemansvarig när personen har
genomfört en aktivitet som genererar poäng. Poängsystemansvarig kommer därefter att
kontakta ansvarig för aktiviteten för att få bekräftelse på deltagande som en kontrollfunktion i
systemet.
Poängen är personliga och kan ej överlåtas.
● Räkenskapsåret för poängen räknas från årsmötet 2020 slut till årsmöte 2021
slut.
●

Senast 10 dagar efter årsmötet 2020 skall du ha mailat poängsystemsansvarig

malardalens_drf@hotmail.com och berättat vad du vill använda dina poäng till.
Om detta ej skett innan angivet datum kommer dina poäng att preskriberas och
försvinna.
●

Poäng kan ej sparas till nästkommande period.

●

Klubbkläder med tryck inhandlas på AKH, arbetsklädhuset, begränsad upplaga

Betalande medlemmar 2020 (du läggs till så snart uppgifter om att du betalat nått fram till ansvarig)
Medlem

Antal intjänade

Uppdaterat
datum

poäng
Marie Aichner
Katarina Mungsgård
Madeleine Engström
Sabina Svedare

Icke medlemmar som dragit in poäng
Namn

Orvar Bäcklin

Antal
intjänade
poäng

Uppdaterat
datum

Björn Mungsgård

Ekonomisk uträkning med exempel på vad det kan komma att kosta
klubben i premieutgifter;
Ponera att vi är 30 medlemmar per år 2020 och varje poäng är värd 20:10 personer får ihop 33p = premier för ca 660kr pp = 6600:10 personer får ihop 15p = premier för ca 300kr pp = 3000:10 personer får ihop 10p = premier för ca 100kr pp = 2000:30 personer bjuds på middag 150kr pp (minst 10p ihopsamlade per år) = 4500.Totalt “worst case scenario” 16100:Ponera att vi är 30 medlemmar per år 2020/2021 och varje poäng är värd 15:Totalt “worst case scenario” 12000:Ponera att vi är 30 medlemmar per år 2020/2021 och varje poäng är värd 10:Totalt “worst case scenario” 8000:Om vi sänker värdet på poängen blir det dock svårare att samla ihop tillräckligt för att få in till
de dyrare premierna. Då kan man titta på lite billigare alternativ på premier istället.

