Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Bakgrunn
Lova til idrettslaget seier at årsmøtet skal:
> “Fastsetje medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gje fullmakt til å
fastsetje treningsavgifter”
I NIF sine utfyllande reglar for registrering og rapportering av av medlemsopplysningar
står det vidare at:
> Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller
representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt
medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. (…) Dette omfatter blant annet
trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening,
konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom
administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. (…)
Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller
idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.
> “Medlemskontingenten må være på minst kr 50 for hvert medlem for at medlemskapet
skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for
familiekontingenter eller andre rabattordninger.
> Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling
av kontingent og registrere i medlemsregisteret at vedkommende er æresmedlem og
fritatt for å betale medlemskontingent.
> Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at bestemte tillitsverv skal få refundert
medlemskontingenten.”
Og:
> “Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og treningsavgift, og i to ulike vedtak; ett som
omhandler størrelsen på medlemskontingenten, og ett som omhandler størrelsen på
treningsavgiften. Årsmøtet kan også vedta at eventuelle grupper i idrettslaget gis fullmakt
til å fastsette treningsavgiften, og eventuelt fastsette et øvre og nedre beløp gruppen må
holde seg innenfor.
Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF>

Forslag til vedtak
Medlemskontingent:
Medlemskontingenten for utøvarar er kr 150. Trenarar, lagleiarar og alle med verv som
framgår av organisasjonsplanen betalar kr 50, medan æresmedlem er fritatt for å betale
medlemskontingent. Prisen for støttemedlemskap vert auka til kr 250,- per kalenderår.
Treningsavgift:
Gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

