Ansökan om investeringsbidrag
Alingsås vattenskidklubb ansöker om investeringsbidrag motsvarande ca 379 500 SEK för inköp av en
ny vattenkidsbåt. Önskat bidrag omfattar totalt ca 50% av det totala inköpsvärdet.
Om Alingsås vattenskidsklubb (AVSK)
AVSK har funnits sedan 1979 och huserar i dagsläget vid sjön Store-Nären där en jordbruksfastighet
arrenderas för ändamålet att utöva vattensport, i huvudsak slalom och trick, men har medlemmar
som utövar allt mellan wakeboard och kneeboard. Klubben har nyligen förnyat sitt kontrakt och
säkrat sin rätt till platsen under de kommande 15 åren.
AVSK innehar många rekord och har en kärna av utövare spridd över alla åldrar (8-67 år) men ser en
stark tillväxt i klassen ungdom.
AVSK har öppen åkning för sina medlemmar under hela säsongen samt årliga arrangemang av
vattenskidskola, ”prova på” åkning, träningsläger, tävlingar och ungdomsåkning.
Motivering
Vattenskidbåten är den absolut viktigaste komponenten för att kunna utöva vår sport. Nuvarande
båt slutför nu sin åttonde säsong, kräver mer och mer underhåll och är inte längre tillförlitlig. För att
fortsatt kunna utöva sporten på högsta nivå och möta tillväxten av nya åkare behöver AVSK investera
i en ny båt omgående.
AVSK har tagit sikte på en ny båt av samma modell, en uppdaterad SKI Nautique 200, som klubben
har idag. Modellen är anpassad med sporten i fokus utan extra onödiga tillbehör vilket gör den
effektiv ur kostnadssynpunkt och är bland de minst dyra båtarna på marknaden.
AVSK har de senaste åren bevakat marknaden för en ny båt men har tyckt att priset, pga hög
dollarkurs och strafftullar, varit för högt. Tack vare dollarns utveckling det senast året och
tillverkarens kraftiga försäsongsrabatt (28%) är nu läget för investering mycket attraktivt.
Finansiering
AVSK har sedan starten 1979 haft ambitionen att Vattensport skall vara tillgänglig för alla och har
därför prioriterat låga medlemsavgifter. Detta är möjligt genom ideellt arbete som inte bara består i
att hålla anläggningen och dess utrustning i gott skick utan också utnyttja de möjligheter som
anläggningen erbjuder. Genom företagsåkningar, svensexor, kompishelger med mera har klubben
lyckats bygga upp ett ansenligt eget kapital. Ett kapital som har som syfte att efter behov
investera/underhålla båt, bana, byggnader osv.
AVSK:s har lyckats med den planen och möjligheten att köpa ny båt kommer framförallt genom
ideellt arbete och idogt sparande. Men utan Investeringsbidrag från Alingsås kommun är det inte
möjligt. Finansieringen av en ny båt består av:
1. Investeringsbidrag (50%)
2. Befintlig båt (25%)
3. Klubbkassa (25%). Vi när även förhoppningar om förbundsbidrag.
15% av inköpet betalas vid beställning hösten 2020, resterande 85% i samband med leverans under
vår/försommar 2021.
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