
 

 

Forslag til endringer i kontingentstrukturen 

Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle 

i nærmiljøet. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det kan oppleves 

ekskluderende. Sædalen IL skal derfor ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør 

at folk har råd til å være aktive medlemmer i idrettslaget vårt 

Kontingentstrukturen i Sædalen IL hadde vært uendret siden 2015, før årsmøtet i 2019 besluttet en 

ny kontingentstruktur med å øke medlemsavgiften i alle årsklasser med kroner 250,-. 

Alle idrettslag er pålagt å benytte medlemssystem som er godkjent av Norges Idrettsforbund og som 

har godkjent integrasjon med NIF sine systemer. Sædalen IL har lagt om medlemssystem i 2021 til 

Spond i tråd med at dette er et system trenere og ledere benytter i den daglige driften av treninger 

og kamper. For å dekke inn kostnader med nytt medlemssystem, generell prisstigning siden 2019 og 

at kontingent samsvarer med kvaliteten i treningstilbudet foreslår administrasjonen noen endringer i 

kontingentstrukturen: 

 

• Medlemskontingenten økes med kroner 250,- for medlemmer 0-5 år. 

• Medlemskontingenten økes med kroner 50,- for medlemmer 6-20 år. 

• Medlemskontingenten reduseres med kroner 50,- for medlemmer 20-99 år. 

• Medlemskontingenten økes med kroner 250,- for støttemedlemmer. 

• Medlemskontingenten økes med kroner 400,- for folkehelseprosjektet på Helgetun 

 

Treningsavgiften forblir uendret. På den måten kan lav treningsavgift stimulere til at barn og unge 

kan delta i flere idrettsgrener i Sædalen IL. Samtidig skjermes de over 20 år for økning av kontingent 

eller treningsavgift. Aktivitetstilbudet deres med treninger og kamper har vært sterkt redusert siden 

mars 2020 og fokus på denne gruppen må være å få alle til å opprettholde medlemskapet. For at 

kontingenten deres skal samsvare med andre aktiviteter reduseres den med kroner 50,- 

Det foreslås også at kontingenten for idrettsskolen økes fra kroner 750,- til kroner 1000,- for at det 

skal gjenspeile kvaliteten i tilbudet. Idrettsskolens avgift har lagt over tusen kroner under 

sammenlignbare tilbud i andre idrettslag.  



Det foreslås at støttemedlemmer i Sædalen IL får en økning i kontingenten på kroner 250,-. Vi har 

hatt fokus på å også gi støttemedlemmer et aktivt tilbud i idrettslaget med åpen hall og basistrening. 

Det er høy kvalitet på tilbudet, ledet av instruktør, og det er naturlig at det gjenspeiler seg i 

medlemskapet.  

Sædalen IL samarbeider med seniorboligene på Helgetun om treningstilbud én dag i uken. Dette er et 

populært tilbud som de eldre er glad for å kunne benytte. Vi fikk i 2020 økonomisk oppstartsstøtte 

fra GC Rieber Fondene. I løpet av 2021 er det naturlig at tilbudet er økonomisk selvfinansiert og at 

flere seniorer får tilbud gjennom folkehelsetiltaket. Det foreslås derfor økning i kontingenten for 

folkehelsetiltak for seniorer med kroner 400,-.  

Medlemsavgift for trenere, ledere og andre verv forblir uendret og vil være kroner 100,- også i årene 

som kommer. Folk med tillitsverv eller oppgaver i Sædalen IL må være medlemmer av idrettslaget. 

Gitt at den frivillige innsatsen er bærebjelken i idrettslaget ønsker hovedstyret å stimulere til at 

trenere, ledere og andre verv har lav medlemsavgift og ingen treningsavgift slik at de fritt kan 

benytte seg av aktivitetstilbudet i Sædalen IL og at det får nødvendig treningsutstyr for å utføre 

gjerningen sin. 

 

Årsklasse Medlemsavg Basket Fotball Friidrett Håndball Idrettsskole Innebandy Endring 

0 - 5 år 1000 0 0 0 0 0 0 250 

6 - 12 år 1050 500 500 500 500 500 500 50 

13 - 19 år 1050 750 750 750 750 750 750 50 

20 - 25 år 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 -50 

26 – 99 år 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 -50 

Folkehelse 1200 0 0 0 0 0 0 400 

Trenere 100 0 0 0 0 0 0  

Ledere 100 0 0 0 0 0 0  

Støttemedlem 500 0 0 0 0 0 0 250 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Sædalen IL slutter seg til forslaget om ny kontingentstruktur og denne 

vil være gjeldende fra og med 4.mai 2021.  


