Förslag, idéer för årlig avgift till Nya Ramstiftelsen
Om jag förstod det rätt så önskar ni inte ha för många bokföringshändelser, bättre då att ha
allt inklusive i en årsavgift istället för en månadskostnad. Har man eget företag registrerat är
det önskvärt att kunna bokföra kostnaden med möjlighet att dra av momsen. Kostnad för
annonsering går bra.
Från Skatteverkets hemsida: Medlemsavgifter är inte avdragsgilla. Avdrag kan däremot
medges för årliga avgifter som är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen, t.ex. för
att få behålla sin auktorisation eller sitt godkännande inom yrket.
Har sett runt lite vad andra tar för årsavgifter, medlemsavgifter. Hos ”auktoriserade”, som
akupunktur, hantverkare och verkstäder etc. ingår oftast en försäkring och årsavgifterna blir
därefter ganska höga 4000 – 8000 kr på vad jag hittills har sett. Klassiska
homeopatförbundet tar 1000 kr i en medlemsavgift där man får vissa saker, exempelvis
använda sig av texter och annat material som underlättar i sin verksamhet.
I Nya Ramstiftelsen skulle en årsavgift kunna delas upp i två olika poster och belopp samt
avgift deltagare årligt möte och fast avgift DVD visning:
1/ Årsavgift - Annonsering hemsida
2/ Årsavgift - Uppdatering diplom och certifikat
3/ Deltagaravgift – Årlig träff (Frykenbaden)
4/ Avgift DVD visning

1/ Årsavgift – Annonsering hemsida: 1000-1500 kr/år (exklusive moms)
Inkluderar annons handledare och obegränsad annonsering om aktiviteter på programmet.
Tillgång till informativa texter till exempelvis egen hemsida och i PDF format/layout för
utskrift broschyr. Fil, layout för utskrift visitkort, egen skrivare samt till tryckeri (2 varianter)
Uppdatering, kvalitetssäkring diplom och certifikat. (Se förslag om uppdatering nedan)
Kostnadsfria digitala möten, med ett internt nyhetsbrev, noteringar från möten. Det kan
vara en roterande uppgift med att skriva notat. Vi kan skapa ”support” möten för
handledare.
Årlig träff exklusive kost och logi.

2/ Årsavgift - Uppdatering diplom och certifikat: 500 - 700 kr/år (exklusive moms)
Inkluderar uppdatering, kvalitetssäkring diplom och certifikat. (Se förslag om uppdatering
nedan)
Kostnadsfria digitala möten, med ett internt nyhetsbrev, noteringar från möten. Det kan
vara en roterande uppgift med att skriva notat.
Årlig träff exklusive kost och logi.

3/ Deltagaravgift: 200 - 500 kr
Årlig träff exklusive kost och logi.

4/ Fast avgift till stiftelsen vid öppna träffar dvd visning. Kanske det finns en regel för
upphovsrätt vid filmvisning som stöder att man betalar en avgift.

Tilläggskostnader för annonsering ”programmet” hemsida 200 kr/gång, PDF-format
informativa texter och layout visitkort 500 kr

Specifikation värde/kostnader:
Annons handledare 700 kr (500 kr), inklusive moms
Annonsering i programmet hemsida 200 kr/gång
PDF-fil informativa texter, layout visitkort. 500 kr
Uppdatering diplom och certifikat 500 – 700 kr
Avgift digitala möten 100 kr/gång

Alla belopp som specificerade har jag endast listat som exempel. De kanske ska vara högre
belopp. Det ska i alla fall löna sig att betala 1/ Årsavgift annonsering.
Tycker att avgift ska börja gälla vid årsskiftet, och att avgifterna kan öka årligen.
Så länge styrelsemedlemmar inte tar arvode ska de inte behöva betala årsavgifter.

Förslag till uppdatering av certifikat Inre Seende och diplom Drömmandets Natur
(Kanske ett galet förslag men har ändå tänkt på det)
Med tanke på att det är en uppdatering man betalar för kanske det behövs en specifik
process, händelse eller liknande. Något som kvalitetssäkrar och ger en aktuell behörighet.
Man behöver ett rapporterat tillfälle per år tillsammans med minst två andra handledare att
man har tränat på metoderna, varit handledare och klient. På det här sättet är det tre
personer som intygar och rapporterar om tillfället till styrelsen.
Fördel med rapporterad uppdatering är att styrelsen har en överblick på vilka som är aktiva
eller passiva med sina diplom och certifikat.
Antar att utbildade i Chakraflödesterapi/massage redan har ett upplägg.?
Lärare Drömmandets Natur har vi ju redan bestämt att man ska delta på träffar samt att
man bör vara minst två som samarbetar, som en kvalitetssäkring.
Vidare bör information stå på hemsidan, om handledarna. Att man får sitt diplom/certifikat
uppdaterat varje år.
Eventuellt skulle det internt kunna distribueras en lista på alla som har uppdaterat sina
diplom och certifikat. Inkluderat i Årsavgifterna. Frivilligt så klart om man vill vara med på
listan med sina kontaktuppgifter. Annonsering handledare på hemsidan vänder sig ju utåt.

Övriga förslag till intäkter:
Trycka, tillverka material för försäljning. Exempelvis häfte eller inspirationskort med
klokheter från Ambres, med logotypen: nyckelring, shoppingväska tyg/nylon, bokmärke,
skrivblock, vykort, pennor etc.
Om man vill sälja böcker skulle jag önska att man kan få de till ett lite reducerat pris, inte
kommission utan att man betalar böckerna direkt, exempelvis minst 5 st. Vid beställning på
hemsidan tillkommer ju en fraktkostnad för stiftelsen men inte på det här sättet.

Andra förslag:
Vidareutveckla och/eller skapa nytt informationsmaterial. Tänker exempelvis att texten om
de Esoteriska Grunderna skulle kunna fyllas på lite, den kanske är lite för ”intern”. Marianne
sa något på kontaktperson mötet som jag tycker skulle kunna förtydligas i texten, ungefär;
att även om vi alla bär den esoteriska kunskapen så behövs det någon som hjälper en att få
fram den. Kommer du ihåg Marianne vad du sa?
Möten för att dela övningar som Ambres har lärt ut för. Vore intressant att se vad som kan
utvecklas ur det.
Gemensamt upplägg för att lära ut Solhjulet
Etc. etc. etc. …
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