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Information om tävlingslicenser.
I början på juni fick jag och Jan Kårström i uppdrag att om möjligt hitta billigare och bättre försäkring
för våra brottare.
Några veckor efter det aviserade Folksam att de skulle lägga ned licenshanteringen fr.om årskiftet.
Detta innebar helt nya förutsättningar för vårt uppdrag.
Plötsligt fanns det en parameter till som skulle stämma med vår nya försäkringspartner. De skulle
kunna hantera licenstjänsten också.
Det var inte helt lätt, men slutligen hittade vi Pensum som försäkrar och administrerar licenserna till
andra idrottsförbund.
Den här processen drog ut på tiden, och under resans gång ändrade Folksam sig och sa att de kunde
sköta licenserna under 2014 också.
Detta innebär att fr.om 1/1 2015 kommer vi att försäkra våra brottare i ett annat försäkringsbolag och
Pensum kommer att administrera licenserna. Detta är en bra lösning eftersom vi får hela 2014 att
samordna flytten till Pensum. Vår intention är att allt skall vara klart till årsmötet 2014.
Allt det här ändrar inget för klubbarna i dagsläget. Ni betalar in licenserna i sedvanlig ordning till
Folksam så att ni får era licenskort till den 1/1 2014. Det börjar bli hög tid att betala nu. Samma
premie som ifjor.
Två ändringar kommer att genomföras till den 1/1 2014. Dels tas veteran licensen bort. Alla veteraner
skall ha en vanlig A-licens.
Dels skall ALLA som tävlar ha licens. Detta innebär att sexåringar som tävlar på nybörjartävlingar
också skall ha licens, och därigenom är alla som tävlar försäkrade. Denna B-licens kostar 200 kr/år.
Detta var något som diskuterades på årsmötet, och därefter har styrelsen tagit beslut om att det skall
vara så.
Mer information om licenserna och försäkringarna kommer i början på nästa år.
På uppdrag av styrelsen
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