
 

 

Forslag til endringer i kontingentstrukturen 2023 

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. Det må likevel erkjennes at 
tjenestene idrettslaget skal benytte seg av og delta på har økt i pris det siste året, noe som gir 
idrettslaget mindre handlingsrom økonomisk for å kunne opprettholde det samme tiludet.  

Kontingent: 

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 og 2022 noen små justeringer for å møte økte utgifter relatert til nytt 
medlemssystem og generell prisstigning. For 2023 foreslår hovedstyret og administrasjonen 
følgende:  

Hovedstyret og administrasjonen foreslår følgende for medlemskontingent: 

- Medlemskontingenten økes med kroner 50,- for medlemmer 0-5 år, 6-20 år og 20-99 år.  
- Medlemskontingenten økes med kroner 50,- for studenter, mosjonsmedlemmer,  

støttemedlemmer og folkehelsemedlemmer 
- Medlemskontingenten er uendret for trenere og ledere  
- Taekwondo kobles inn i samme struktur for medlemskontingent som øvrige medlemmer.  

- 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. 

 *Trenere, lagledere og tillitsvalgte som deltar i lag som er påmeldt seriespill, turneringer eller der 
klubben pålegges av forbund å betale felles forsikring inngår i medlemskontingent for mosjonister.   

- Hovedstyret vedtok i 2022 en halvering av medlemskontingenten for studenter, fra 1200 kroner til 
600 kroner for å stimulere til deltakelse. Student medlemsskap foreslås som egen årsklasse i 2023, 
med halvert medlemskontingent og treningsavgift. Årsklassen gjelder for de som kan vise frem gyldig 
studentbevis.  



 
-Sædalen IL samarbeider med seniorboligene på Helgetun om treningstilbud to dag i uken. Dette er 
et populært tilbud som de eldre er glad for å kunne benytte. Klubben fikk i 2022 økonomisk støtte 
fra Stiftelsen Dam som bidro til at tilbudet var gratis å delta på. For 2023 vil medlemskontingenten 
for dette tilbudet ha en tilsvarende prisøkning som andre årsklasser, med 50,-.   

 

Treningsavgift: 

Hovedstyret og administrasjonen foreslår følgende for medlemskontingent: 

-Treningsavgiften økes med 50,- i alle årsklasser (6-20 år, 20-99 år, for studenter, 
mosjonsmedlemmer,  støttemedlemmer og folkehelsemedlemmer).  
- På grunn av ekstra ordinære utgifter og usikkert utgiftsbilde for 2023 setter Taekwondo en høyere 
treningsavgift enn de andre avdelingene. Følgende treningsavgift er foreslått av årsmøtet i 
avdelingen:  

Voksen (20-99år) 1400 kr per år 
 Ungdom (13-19år) 1000 kr per år 
 Barn (7-12 år): 800 kr per år  

*Taekwondo ble en del av idrettslaget etter årsmøtet 2022, men hadde i 2022 egen økonomi. 2023 
blir første året taekwondo driftes som en del av idrettslaget. Struktur for medlemskontingent og 
treningsavgift blir derav en pilot som evalueres før neste årsmøte.   

 

Struktur for medlemskontingent og treningsavgift i 2023: 

Kontingenten gjelder per kalenderår. Nye innmeldte medlemmer før 1.august betaler full kontingent 
og treningsavgift som sendes ut via Spond ved innmelding. Nye innmeldte etter 1.august mottar krav 
på halv kontingent ut gjeldende år, som sendes ut via Spond ved innmelding.  

Gjeldende kontingentstruktur for 2023:  

Medlemskontingent Treningsavgift 
Årsklasse Kontingent Basket Fotball Friidrett Håndball Idrettsskole Innebandy Taekwondo 

0 - 5 år 1250 0 0 0 0 0 0 0 
6 - 12 år 1150 550 550 550 550 - 550 800 
13 - 25 år 1150 800 800 800 800 - 800 1000 
26 – 99 år 1250 1050 1050 1050 1050 - 1050 1400 
Student 650 525 525 525 525 - 525 - 
Trenere 100 0 0 0 0 - 0 0 
Ledere 100 0 0 0 0 - 0 0 
Folkehelse 1250 0 0 0 0 - 0 - 
Mosjonist 550 0 0 0 0 - 0 - 
Støttemedlem 550 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 21.mars 2023. Kontingent og treningsavgift sendes ut via Spond i løpet 
av april 2023 og gjelder for kalenderåret 2023.  

 


