
 

 

 

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,-. Deretter vedtok 

årsmøtet 2021 noen små justeringer for å møte økte utgifter relatert til nytt medlemssystem og 

generell prisstigning.  

 

Administrasjonen foreslår: 

• Medlemskontingenten økes med kroner 200,- for medlemmer 0-5 år. 

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

• Medlemskontingenten er uendret for medlemmer 20-99 år. 

• Medlemskontingenten er uendret for støttemedlemmer. 

• Medlemskontingenten er uendret for folkehelseprosjektet på Helgetun. 

• Medlemskontingenten for mosjonister er uendret, utvides til en ny gruppe. 

• Vi etablerer en ny treningsavgift for taekwondo. 

 

-Medlemskontingenten for medlemmer 0-5 år foreslås økt med kroner 200,-. Dette er først og fremst 

barn som går på idrettsskolen. Økningen i kontingent tilsvarer selvkost og dekker inn økte kostnader 

med at vi har behov for en assistent på timebasis (150,- per time x 35 uker x 3 dager per uke = 

15.750,-) som hjelper med å organisere og gjennomføre idrettsskolens aktiviteter. Sammenlignet 

med andre idrettsskoletilbud er Sædalen IL lavt priset (ny pris 1200,-). Gneist IL tar kroner 1750,- og 

Fana IL kroner 1780,- og Bergens Turnforening kroner 2860,-.  Sædalen ILs tilbud er med tilsvarende 

kvalitet og med flere treningsøkter i løpet av året. En økning av medlemskontingenten kan helt klart 

forsvares gitt sammenlignbare tilbud. 



-Medlemskontingenten for medlemmer 6-20 år foreslås økt med kroner 50,- for å dekke inn 

prisstigning samt transaksjonskostnadene vi har til Spond ved fakturering og betaling av 

medlemskontingent og treningsavgifter. Transaksjonskostnaden er 2,5% + 2 kroner.  

-Ved forrige årsmøte i 2021 ble det innført en ny medlemskontingent for mosjonister. Det er 

medlemmer som benytter seg av treningstilbud i Sædalen IL, men som ikke deltar i turneringer eller 

arrangement som krever spillerlisens, forsikringsordning eller andre avgifter til særforbund. I år 

foreslås det at alle trenere, lagledere og tillitsvalgte som deltar i lag som er påmeldt seriespill eller 

turneringer inngår i medlemskontingent for mosjonister (kroner 500,-). Tidligere hadde alle trenere, 

lagledere og tillitsvalgte en medlemskontingent på kroner 100,-.  

Vi ser at det er en klar utgiftsbyrde for idrettslaget der vi har trenere, lagledere og tillitsvalgte som 

deltar på A-lag og B-lag fotball (herrer 5. og 7.divisjon, kvinner 5.divisjon) samt oldboys 7-er/-er 

fotball som er påmeldt seriespill spesielt i fotball. Som eksempel krever NFF 68.800,- for disse fire 

lagene i forsikringavgift og lagsavgift. Inntektene fra medlemskontingenter samsvarer ikke med 

utgiftene. Det foreslås derfor at trenere, lagledere og tillitsvalgte som deltar på lag som er påmeldt 

seriespill og turneringer m.v. hvor idrettslaget betaler lagsavgift og forsikring, betaler kontingent 

tilsvarende mosjonister kroner 500,-.  

-Medlemsavgift for trenere, ledere og andre verv som ikke deltar i aktiviteter som krever påmelding, 

lagsavgift og forsikringsordninger 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 de får nødvendig treningsutstyr for å utføre gjerningen sin. 

-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. Vi har en egen medlemskontingent for dette tilbudet på kroner 1200,- i året, 

eller kroner 600,- per halvår.   

 

Treningsavgift: 

-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. 

-Sædalen Taekwondoklubb vil, hvis årsmøtene godkjenner det, bli en del av Sædalen IL fra og med 

1.april 2022. Taekwondo har noen andre behov og utgifter enn det øvrige tilbudet i idrettslaget vårt. 

Det foreslås derfor at avdelingsstyret for taekwondo i samarbeid med hovedstyret i Sædalen IL finner 

en egnet treningsavgift for 2022 som samsvarer med kostnadene.  

 

Kontingentstrukturen: 

Kontingenten gjelder per kalenderår. Nye innmeldte medlemmer etter 1.august har halv kontingent 

ut første året. Ny kontingentstruktur for 2022 vil med nytt forslag se slik ut: 



Kontingentstruktur 2022:  

Medlemskontingent Treningsavgift 

Årsklasse Kontingent Basket Fotball Friidrett Håndball Idrettsskole Innebandy Taekwondo 

0 - 5 år 1200 0 0 0 0 0 0  

6 - 12 år 1100 500 500 500 500 500 500  

13 - 19 år 1100 750 750 750 750 750 750  

20 - 25 år 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000  

26 – 99 år 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000  

Folkehelse 1200 0 0 0 0 0 0  

Mosjonist 500 0 0 0 0 0 0  

Trenere 100 0 0 0 0 0 0  

Ledere 100 0 0 0 0 0 0  

Støttemedlem 500 0 0 0 0 0 0  

 

 

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

vil være gjeldende fra og med 1.mars 2022.  


