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Sak nr 11 – Fastsetting av kontingenter 2019 (Ikke treningsavgifter)
Forslag til Årsmøtet
11a. Fastsetting av kontingenter
Hovedstyret foreslår å opprettholde dagens kontingenter for 2019
Enkeltmedlem

kr. 400

Familiemedlem
kr. 900
Familiemedlemsskap gjelder for foreldre/foresatte og barn t.o.m. året de fyller
18 år med samme bostedsadresse.
Støttemedlem

kr. 200

11b. Fullmakt til å endre kontingenter
Hovedstyret ber om tilslutning til at følgende kontingenter kan endres som følger hvis det
oppstår situasjoner som krever endringer;
Enkeltmedlem

kr. 450

Familiemedlem
kr. 1.000
Familiemedlemsskap gjelder for foreldre/foresatte og barn t.o.m. året de fyller
18 år med samme bostedsadresse.
Støttemedlem

uendret

11c. Innføring av ny kontingent type, éngangskontingent
Forslaget er for å dekke medlemskapskrav for 3 situasjoner hvor krav på ordinært
medlemskap gir medlemmet urimelig økonomisk byrde.
1. Yngre barn (5-8 år) som begynner på Idrettskolen
• Vil gjelde for barn som deltar på Idrettsskolen som ikke har ordinært enkeltmedlemskap
eller familiemedlemskap fra før.
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AKTIV PÅ DAGTID – BASKET – BORDTENNIS – BRYTING – FEKTING – FRIIDRETT – FOTBALL
IDRETTSSKOLE – ORIENTERING – SKI – SKØYTER – TAEKWONDO – TURN

Forklaring: Tilbudet følger skoleåret og går derfor over 2 kalenderår. Treningsavgift for
per semester er kr 800. Med medlemskontingent høst og medlemskontingent vår i tillegg
blir reell kostnaden for de aller minste barna kr 1.200 pr semester.
• Dersom et barn som har betalt éngangskontingent for deltakelse på Idrettskolen, senere
begynner i en av gruppene, vil det sendes overgangsfaktura for ordinært medlemskap.
2. SFO-barn som begynner på aktiviteter i høst i regi av foreningen i SFO-tiden som ikke
allerede har ordinært enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap.
• Forklaring: Gruppene har opprettet gode rekrutteringstiltak i samarbeid med kommunes
SFOer, men rimelig treningsavgift. Men deltakere må være medlemmer i Nesodden IF
• Ved overgang til nytt kalenderår får barnet faktura for ordinært medlemskap
3. Personer som melder seg inn etter 30.sept hvert år.
• Dreier seg stort sett om innmeldinger av yngre barn sent i kalenderåret. Det er urimelig
dyrt å betale ordinært medlemskap på kr 400 for resterende år når kontingenten for
neste år sendes ut én måned etterpå. Gjelder hovedsakelig;
o Innmeldinger i Nesodden IF Friidrett ved overgang til innetrening i høst
o Innmeldinger i Nesodden IF Ski ved treningsoppstart etter høstferie
•

Hovedstyret ber om tilslutning til at det innføres Éngangskontingent på kr 100 som vil gjelde
for medlemmer beskrevet i punkt 11c, 1-3.
11d. Fullmakt til å endre tidspunktet for utsendelse av medlemskontingent
Foreningen har i dag en praksis hvor fakturaer for neste års kontingent blir sendt ut i
desember måned med forfall 1.1.20xx. Denne praksis har to konsekvenser.
1. Kontingentinntekter blir budsjettert som inntekt inneværende år, mens de reelle
innbetalinger fordeler seg over to kalenderår. Dette medfører at resultatet for Hovedlaget
blir veldig uforutsigbart.
2. Utsendelse av neste års kontingent i inneværende år fører til mange utmeldinger for de som
ikke lenger er aktive. Utmeldinger skal behandles når de blir mottatt ifølge §3 (5) i lovene for
Nesodden IF. Utmeldinger som skjer før 31.12, dato for opptelling av medlemmer som
rapporteres inn påfølgende år, fører til at disse medlemmene ikke er med i innrapporterte
medlemstall.

Hovedstyret ber derfor om fullmakt til å vurdere og eventuelt endre dagens praksis med
utsendelse i desember til et annet tidspunkt.

