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BESLUT 

Sala Hockeys önskemål gällande ekonomisk ersättning med 
anledning av utebliven möjlighet till verksamhet under hösten 
2012 

Sala hockey har kartlagt behovet av extern is för att kunna upprätthålla 
verksamheten under tiden den nya ispisten byggs. 

Es tima t på antal bussresor för 6 veckor: 
A-lag - 16-18 träningar och 3-4 träningsmatcher. 
Motionshockey - 1-2 träningar 
U-13 - 8-10 träningar och 2 matcher 
U-lO & U11- 4-6 träningar och 2 matcher 

Totalt ca 40 resor x 4-5 tkr = 150-200 tkr 

Sala hockey beskriver även de ekonomiska konsekvenserna då man inte kan 
bedriva träningsläger, missar nybörjar-rekryterings dag samt uteblivna 
kioskintäkter. Viss sponsring och publikintäkter påverkar också negativt. 
~V'lan har gjort bedörnningcn att n1an förlorar minst 100 t!cr. 

Klubben lämnar förslag på lösning genom att Sala kommun ansvarar för 
fakturorna gällande buss och ishyra. Samt att Sala kommun betalar 99 tkr 
verksamhetsbidrag för att täcka de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna 
och det ekonomiska intäktsbortfallet. Alternativt att ishyran och elkostnader 
för 2011/2012 ej debiteras för att kompensera det ekonomiska bortfallet. Ca 
30 tkr för el och 80 tkr för hallhyran. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

all Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala 
Hockeys A-lags träningar, max 2 tillfällen i veckan samt två träningsmatcher 
t.o.m. 2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys A-lag är anmält till 
seriespel. 

all Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala 
Hockeys U13 lags träningar, max 1 tillfällen i veckan samt två 
träningsmatcher t.o.m. 2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys U13 
är anmält till seriespel 

all Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala 
Hockeys U10/Ull lags träningar, max 1 tillfällen i veckan samt en 
träningsmatch t.o.m. 2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys 
U:iOjUll. är annlält tiil seriespel 

all Sala kommun inte debiterar ishyra för säsongen HT 2012, 40 tkr 

all kostnaderna belastar kultur- och fritidsenhetens budget 
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