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Att klubben expanderar sin verksamhet med tex Parkinson projekt eller att aktiviteter dras igång med 

specifika motions inriktningar med en boxnings touch är i grunden bra för boxningen. Men liksom alla 
verksamheter skall det ju i grund och botten finns en viss avkastning till klubben från alla 

verksamheter.  

 

Motionären anser att viss del (åtminstone 10-15 %) av verksamheten skall tillfalla matchboxningens 

tävlingsverksamhet (resor, träningsläger etc), då ju tävlingsverksamheten är ett av klubbens 

huvudsyfte.  

 

Mao vissa avkastningsmål för motion, Parkinson, andra riktade verksamheter måste finnas uppsatta 

(minst 10%) och därigenom möjliggöra tävlingsverksamhet som bidrar med klubbens huvudsyfte. 
Tävlings och ungdomsverksamhet kan inte rimligen vara ekonomiskt självförsörjande, utan behöver 

hjälp från övriga aktiviteter.  

 

Om denna motion antas så är det givetvis revisorernas ansvar att följa upp att ekonomiska 

transaktioner, inom ramen for de kontrakt som upprättas, följer denna motion. Aktiviteter (gäller 

givetvis ej matchboxning och ungdomsverksamhet) som ej följer dessa ekonomiska direktiv skall ej 

utföras i klubbens regi – motionären ser ingen nytta med ”allmän reklam”.  

 

Som medlem ser jag dock mycket positivt på att klubben är inkluderande och har boxningsträning för 
olika kategorier av människor både som rehabilitering och som motion.  

 

//Peter Cullblom 

 
Styrelsens yttrande: 

Tack för motionen som tar upp en viktig principfråga betr. extern projektverksamhet i Narva BK.  

 
Klubbens avtal med Arvsfonden till 30 sept -24, har vi uppfattat inte omfattas av motionärens förslag.  

 

Det bör inledningsvis noteras att vid exempelvis uthyrning av klubblokalen tillfaller idag 60 – 100% 

klubben, skolträningar ca 15% och (tidigare) svensexor och event ca 30 - 40% etc . 

 

Generellt gäller att all verksamhet som inte är ”klubbgenererad” dvs. träningsläger, tävlingar mm skall 

vara minst 100% externt finansierade och dessutom – om inte andra fördelar uppnås – ge ett visst 

bidrag till klubben för att lokalen utnyttjas, utrustningen slits mm. Den externa verksamheten får heller 

inte inkräkta på klubbens schemalagda verksamhet. Engagerade personer i klubben som deltar i 
externt finansierad verksamhet skall alltid ha rätt till ersättning för sitt arbete. 

 
Vi anser att det av motionären föreslagna avkastningsmålet som princip därmed redan är uppfyllt. Att 

införa ett tvingande avkastningsmål om minst 10% på exempelvis ett behjärtansvärt projekts totala 
omsättning bedömer vi både omöjligt att få presumtiva uppdragsgivare att acceptera samtidigt som 

att en sådan begäran sannolikt skulle kunna uppfattas som direkt stötande för de som av olika skäl inte 

gillar tävlingsboxning. Vi delar inte motionärens uppfattning om att klubbens projektverksamhet inte 

ger positiv reklam för klubben utan vill hävda det motsatta. Vi vill påminna om både utmärkelser (bl a 

Bästa idrottsförening 2019, Guldkorn 2020) och den omfattande positiva publiciteten Narva BK erhållit 
i anslutning till vår projektverksamhet.  

 
I princip alla intjänade medel (exkl. lokalhyra, el, vissa ersättningar till tränare etc) går till klubbens 

tävlingsverksamhet. Inga bidrag har utgått till exempelvis Grå pantrarnas många resor inkl. 10-
årsfirande eller dyl. Dessa har varit 100% igt finansierade av deltagarna. 
 

Förslag till beslut: 

Eftersom motionärens förslag ligger i linje med hur den externa verksamheten bedrivs och därmed 

bidrager till klubbens ekonomi föreslår styrelsen årsmötet besluta att motionen därmed är besvarad. 


