Tyresö 27 januari 2017

Ansökan om kommunalt bidrag till Tyresö Skeppslags seglarskola 2017

Till kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun
Tyresö Skeppslags seglarskola kommer i år att pågå 17-21 juni, eventuellt även ett läger 2630 juni. Verksamheten bygger på en lång tradition som pågått sedan 1971.
Förra året var deltagarantalet rekordstort med 70 barn fördelade på Optimistjollar och Laser.
Vi räknar med att intresset är lika stort, eller större, i år och vi måste därför antagligen dela
upp deltagarna på två veckor. Barn bosatta i Tyresö har förtur.
Tyresö Skeppslag har för avsikt att vidareutveckla verksamheten och driva lägret med i
huvudsak avlönade ungdomsledare istället för frivilliga föräldrar. Fördelen med det nya
upplägget är att kunna erbjuda bättre kvalitet i seglingsutbildningen, och möjlighet att ta emot
fler barn med föräldrar som inte är seglingskunniga eller har möjlighet att delta. Därtill
erbjuder lösningen ett trevligt och meningsfullt sommarjobb för ett tio-tal Tyresöungdomar.
För Skeppslaget innebär planerna en investering i utbildning och en tillkommande kostnad
för löner.
Förra året sänkte vi avgiften för familjer som har flera barn. Avgiften för första barnet var
1750 kr (200 kr är familjemedlemskap till föreningen). Nästkommande barn kostade 1350 kr.
De familjer som inte har tillgång till egen båt kunde hyra av Trollbäckens båtklubb och Tyresö
båtklubb som vi har samarbete med. Detta till en kostnad av 750 kr. Vi förhandlar med
båtklubbarna om att sänka hyran för båt. Trots förra årets avgiftssänkning är kostanden
relativt hög, framförallt för familjer med flera barn som inte har tillgång till egen jolle. Med den
planerade investeringen i utbildning och för att bibehålla samma nivå på deltagaravgifterna
är vi beroende av bidrag.
Mot bakgrund av detta gör Tyresö Skeppslag härmed en framställan om att erhålla ett
ekonomiskt bidrag till lägerverksamheten 2017.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Tyresö Skeppslag
genom Ylva Hansson (070-*******)

Budget Tyresöskeppslag seglarläger 2017.

Intäkter:
Kurs / Medlemsavgifter:

114 500 kr

Summa:

114 500 kr

Utgifter:
Avgifter:
Försäkring:
Ersättning ungdomsledare:
Hyra Tyresö Fiskevårdsförening
Förbrukningsmaterial:
Utbildningsmaterial:
Examinationsmaterial:
Bensin:
Mat:
Utbildning Ungdomsledare / ledare:

6 000 kr
10 000 kr
35 000 kr
10500 kr
7 500 kr
3 000 kr
4 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
20 000 kr

Summa:

146000 kr

Nettoresultat:

-31500

Disposition av resultat:
I syfte att driva verksamheten vidare med huvudinriktning avlönande ungdomar (idag
är huvudinriktningen frivilliga föräldrar), inkluderande fortbildning av ungdomsledare
är intentionen att fördela eventuellt resultat enligt nedan.

Utbildningsfond:

-31500 kr

