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Forslag til vedtak

Medlemskontingent
15.04.21
Christina Johannessen på vegne av styret
Generalforsamlingen godkjenner saken som fremlagt

Bakgrunn for saken
I henhold til Lov for Glassverket § 16 skal årsmøtet fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og
treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
På årsmøtet 2020 ble det stilt spørsmål til klubbens modell for fastsetting av medlemskontingent, og
det kom innspill om at det bør være èn pris for alle, og ikke differensieres mellom barn, ungdom og
voksne. Styret ble bedt om å forenkle modellen og legge frem et forslag til ny modell for
medlemskontingent på neste årsmøte. Styrets vurdering og forslag følger under.

Kontingenter og treningsavgift for 2021 – 2022
Norges Idrettsforbund krever at alle som ønsker å være medlem av et idrettslag betaler årlig
obligatorisk medlemskontingent til idrettslaget. Betalt medlemskontingent er en «inngangsbillett»
som blant annet gir medlemmer stemmerett på årsmøtet, tilgang til informasjon, arrangementer og
lignende. Kontingenten er en viktig inntektskilde og er med på å dekke andel av felleskostnader i
klubben. Det er generalforsamlingen som fastsetter årlig kontingent.
Glassverket ønsker å være et lavterskeltilbud for barn og unge i bydelen, og vil være et attraktivt og
godt fritidstilbud for så mange som mulig. Inkludering er en av klubbens kjerneverdier, og det er et
ønske om lavest mulig økonomiske barrierer for å kunne delta. Flere medlemmer gir tilgang til flere
ressurser både i og for klubben.
Styret har vurdert behovet for differensierte priser, (fortrinnsvis barn, ungdom, voksne), og kan ikke
se at dagens prisdifferensiering kan begrunnes godt. Utgiftene knyttet til et medlemskap anses å ikke
være variable basert på en aldersfordeling.
Styret mener et overordet hensyn bak fastsetting av medlemskontingent må være at flest mulig skal
kunne være medlemmer i klubben, og at prisen derfor må holdes lav. Familierabatten ønskes
videreført slik at klubben får tilgang til flere voksne medlemmer som kan påta seg ansvar og
oppgaver i klubben, slik at klubbens posisjon i nærmiljøet styrkes.
Med dagens medlemsmasse vil ny foreslått modell for medlemskontingent medføre at klubben taper
ca 70.000 kr i inntekter. Styret bør søke å erstatte dette med andre inntekter i budsjettet for 2022.

Forslag til ny modell for medlemskontingent:
-

Medlemskap
Familiemedlemskap *
Trenere/ lagledere/ verv ihht org.plan **

500 kr pr kalenderår
900 kr pr kalenderår
200 kr pr kalenderår

* Familiemedlemskap innvilges når det er to eller flere fra samme familie – med samme
bostedsadresse – som har samme betalingskontakt i Spond.
** Trenere, lagledere og de med verv ihht organisasjonsplanen, er gitt lav kontingent iht NIF sin lov.
Alle som bidrar i klubben må være registrert som medlem, men klubben har naturlig nok et ønske om
at denne avgiften skal være lav.
Aktivitetskontingent/ treningsavgift:
Satsene fastsettes av styret i samarbeid med det enkelte arbeidsutvalg (idrettsskole, håndball og
fotball). Styret skal tilstrebe å harmonisere satser på tvers av idrettene for samme årskull.

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen godkjenner ny modell for medlemskontingent som fremlagt, og gir styret
fullmakt til å fastsette aktivitetskontingent/treningsavgift.

