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Styrelsens svar på uppdrag från årsmöte 2022 

Bakgrund 

På årsmötet 2022 hade vi en längre diskussion om föreningens medlemsavgifter. Styrelsen fick i 

uppdrag att under året se över hur våra medlemsavgifter förhåller sig till exempelvis andra 

Hammarbyföreningar och i jämförelse med andra rugbyföreningar. Uppdraget har genomförts 

genom att ekonomigruppen fick i uppgift att kontrollera den information som finns på hemsidor 

på de granskade föreningarna. Ekonomigruppen valde att också samla in uppgifter om 

träningsavgifter i de fall det gick att finna.  

Vissa föreningar verkar också ha en medlemsavgift och träningsavgift i ett, 

Resultat 

Medlemsavgifter 

Informationen om medlemsavgifter är olika lätt att tolkad och finns ibland inte alls att finna. Hos 

de flesta Hammarbyföreningarna är avgifterna ganska lika varandra. Däremot verkar 

familjemedlemskap inte vara så vanligt förekommande. Viktigt att komma ihåg är att alla 

Hammarbyföreningar betalar en administrativ avgift till Hammarbyalliansen. Avgiften är 50:- för 

medlemmar upp till 18 år och 100:- för medlemmar som är 19 år eller äldre. Denna avgift 

innebär exempelvis att vi kan boka Gula Villan utan kostnad och att vi får använda Hammarbys 

varumärke. 

 

Träningsavgifter 

Informationen om träningsavgifter är svår att värdera eftersom det i princip aldrig framgår vad 

som ingår i avgiften och hur mycket extra kostnader spelarna behöver betala. Från exempelvis 

våra egna spelares föräldrar vet vi att det inte är ovanligt att man betalar flera tusen extra för att 

åka på cuper, något som vi i Hammarby Rugby strävar efter att undvika. En förenings kostnader 

kan också skilja sig åt beroende på om idrotten utövas regionalt eller nationellt, vilket rimligen 

påverkar de avgifter man tar ut. 

 

Kombinerad avgift 

I genomgången av rugbyföreningar noterade vi att många föreningar har en kombinerad 

medlems- och träningsavgift, dvs medlemsavgiften är avsevärt högre än vår men i gengäld betalar 

man ingen separat avgift för att träna. I dessa föreningar används ofta begreppet stödmedlem för 

en medlem som inte är spelande medlem och som då har en reducerad avgift. Inte heller bland 

dessa föreningar går det att utläsa vad som ingår i avgifterna. 
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Sammanställning av resultat 

Hammarby Rugby 

Medlemsavgift 300:- för senior, 100:- upp till 18 år, 500:- som familjemedlem 

Träningsavgift 

0:- Knatte 

550:- U8, U10 

1100:- U12, U14, F15, P16, F18, P18 

3300:- för senior (reducerad avgift 1650:-, ny spelare till sporten 1900:- inkl träningströja) 

 

Förening Ordinarie Reducerad Familj Träningsavgifter 

H Bandy 350:- 100:- 500:-  

H Basket 300:- - - 1000-2300:- (syskonrabatt) 

H Boule 300:- 50:- -  

H Bordtennis 300:- 100:- - 800-2100:-  

H Bowling 100:- - - 1200-1600:- 

H Boxning - - -  

H Fotboll 400:- 100:- 600:- 800-5100:- 

H Friidrott 200:- - 600:- 1150-1500:-  

H Handboll 400:- 100:- - 1400-3900:- 

H Innebandy - - -  

H Hockey 100:- - - 2600-7300:- (25% syskonrabatt) 

* markeringen - betyder att vi inte har hittar någon information, det är inte samma sak som att 

det inte finns någon avgift. 

 

Förening Avgift 

Enköping 200-1700:- ungdom 

Exiles 800-1200:- ungdom 

Göteborg 1000:- ungdom 2000:- senior 

Södertälje 700-1600:- 

Berserkers 300:- medlemsavgift, 1700:- träningsavgift 

Uppsala 1250:- ungdom 2000:- dam 2600:- herr 250:- stödmedlem 

Erikslund 400:- under 8 år 1200:- från 9 år 700:- dam 

Pingvin 1000-1800:- beroende på ålder 400:- stödmedlem 

Vänersborg 500-2000:- beroende på ålder 250:- stödmedlem 

Trojan 250:- medlemsavgift 700-1400:- träningsavgift 500:- familjemedlemskap 
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Styrelsens bedömning 

Styrelsens bedömning efter genomgången är att våra medlemsavgifter är rimliga. De flesta 

Hammarby-föreningarna har likvärdiga avgifter. När det gäller träningsavgifterna ligger vi på 

barn- och ungdomssidan i det nedre spannet, och är idag nöjda med det. I dialog med våra 

ledaren har vi pratat om en långsiktig utvecklingsplan för barn- och ungdomslagen och när 

verksamheten helt följer den kan det vara möjligt att vissa avgifter justeras. På seniorsidan är det 

ofta väldigt svårt att få fram information om vad andra lag betalar, men vi tror att vi ligger i det 

högre spannet. Bedömningen är att de avgifter vi har idag behövs för att säkra en stabil 

ekonomin, men förhoppningen är att vi tillsammans kommer öka antalet intäkter via partners 

och på det sättet på sikt kan ge ännu mer värde för avgiften genom att vi har råd att göra fler 

saker, eller att avgifterna sänks. 


