Sak 11
Medlemskontingent
I forbindelse med at Svalbard Turn gikk over til minidrett (NIF) høsten 2019 må
medlemskontingenten endres. Dette henger blant annet sammen med at systemet ikke
støtter faktureringsløsning for familiemedlemsskap.

Medlemskapet i Svalbard Turn løper fra 1. januar til 31. desember

Forslag til vedtak
FORSLAG til endring av kontingent og treningsavgift for Svalbard Turn.
Dette må legges frem for årsmøte mars 2020 for godkjennelse.
Idrettsforbundet sier at alle medlemmer må betale en medlemsavgift.
Den har vi foreslått til minstepris, kr. 100,-, noe alle må betale og gjelder pr. kalenderår.
Denne må alle betale uavhengig av når de måtte melde seg inn i Svalbard Turn
Videre foreslås følgende treningsavgift med utgangspunkt i tidligere års totalkontingent;
Treningsavgift er differensiert på alder og tar også litt hensyn til studenter i Longyearbyen.
Kontingenter 2020
Medlemskap alle (inkl. trenere/ledere)
1/1 26 år+ (Født etter 1994)
1/1 20-25 år (1995 – 2000)
1/1 6-19 år (2001 – 2014)
1/1 <6 år (2015)
1/1 PISTOL gruppe
1/2 26 år+ (1994)
1/2 20-25 år (1995 - 2000)
1/2 6-19 år (2001 - 2014)
1/2 <6 år (2015)
1/2 PISTOL gruppe
Trening pr. gang (BESØK) ViPPS (vises trener)

Kontingent
Kr. 100,kr. 100,kr. 100,kr. 100,kr. 100,-

kr.
kr.
kr.
kr.

100,100,100,100,-

Tren. Avgift
Ingen
kr. 900,kr. 650,kr. 550,kr.
0,kr. 450,kr. 600,kr. 450,kr. 350,kr.
0,utgår
kr. 100,-

TOTALT
kr. 100,kr. 1000,kr. 750,kr. 650,kr. 100,-

kr.
kr.
kr.
kr.

700,550,450,100,-

Familiemedlemskap er fortsatt vanskelig å gjennomføre og differensiering på student, kan være en
utfordring. Vi foreslår derfor å differensiere studentene på alder.
Treningsavgiftene her vil fortsatt være en avgift til hovedlaget, og man vil fortsatt opprettholde
muligheten til å utøve forskjellige idretter innad i ST. De totale summene som skal betales er
tilnærmet de samme med den nye ordningen som den var tidligere med unntak av familier med flere
enn 2 barn.
Pistolgruppa fortsetter å opprettholde sin egen treningsavgift på kr. 450,- som blir tilgodesett
gruppens økonomi.
Alle vil da være registrert som medlemmer.
Dette betyr også at alle gruppeledere og trenere må melde seg inn i ST og betale sin
medlemskontingent. Ved at alle da blir medlemmer, vil alle ha medbestemmelsesrett og stemmerett
på idrettslagets årsmøte, i tillegg til at de vil bli pålagt å følge idrettslagets vedtekter og lover. Hvis

man ikke er medlem, så kan man for eksempel ikke foreta irettesettelser hvis man bryter egne eller
idrettsforbundets lover og regler.

Rutine fakturering av kontingenter og avgifter
•
•

Medlemskontingent for nytt år sendes ut 15. januar. Forfall 10 dager – 25. januar.
o Purringer sendes ut ca. 15. februar (ca. 2 uker etter forfall) og den 15. hver måned.
Treningsavgift (inkl. pistolavg.) sendes ut 15. januar. Forfall 10 dager – 25. februar.
o Purringer sendes ut ca. 15. februar (ca. 2 uker etter forfall) og den 15. hver måned.
o Nye faktureringer fortløpende og purringer hver måned den 15.

Innmelding og utmelding - fakturering
Ved innmelding i kalenderåret
• Innmelding mellom 01.01. og 30.07.
• Innmelding mellom 01.08. og 31.12.
treningsavgift.

=> full medlemskontingent og treningsavgift.
=> full medlemskontingent og 50 %

Ved utmelding i kalenderåret
•

•
•

Utmelding før 30.05.
=> full medlemskontingent og 50 % treningsavgift.
Denne beholder vi i 2020 til vi vet mer om hvor stor administrasjon det blir. Vi må kunne tilby
korttidsstudenter/halvårsstudenter noe. De som kun er her i 6 uker kan heller melde seg inn og
betale halvårsmedlemsskap.
Uansett utmeldingstidspunkt så må det gjøres i minidrett eller sendes klubben skriftlig. Du er da
utmeldt fra neste kalender år.
Utmeldelsesdato er datoen som spiller/foreldre melder spiller ut av klubb skriftlig til
post@svalbardturn.no eller gjennom www.minidrett.no.

INNSPILL:
Familiemedlemsskap har tidligere vært på kr 2200 for 1 år.
Det er meldt inn på mail en sak der en forelder stusser på økningen i prisnivået for Svalbard Turn. For
to voksne og to barn på 6-19 år utgjør det med dagens forslag 3300. Økning på kr 1100 kr. For
familier med enda flere barn blir det en markant økning.
Forslag: Beholde forslag til vedtak. Sammenliknet med andre klubber på fastlandet har Svalbard Turn
generelt lave kostnader. Som et tiltak etableres det en løsning for lavinntektsfamilier som kan søke
om støtte fra fond til å få dekket aktivitetsavgiften i idrettslaget.
Alternativ: Sette ned prisene.
Motargument: Går ut over totalinntekten til laget som på generelt grunnla har god økonomi, men
har en sårbar variabel inntekt i våre arrangement der deltakertallet er uforutsigbart. I tillegg er det
gjort svært få endringer på pris gjennom årene. Endringene som gjøres nå har sammenheng med en
pålagt endring av medlemssystem som ikke støtter funksjon for familiemedlemsskap.

Informasjon til medlemmer/web:
For å drive aktiv idrett i Svalbard Turn, må man være medlem, ha betalt sin medlemskontingent og
sin treningsavgift.
Man kan søke Svalbard Turn om støtte gjennom Svalbard Turn sitt SOLIDARITETSFOND.
Man må da sende epost til Svalbard Turn, post@svalbardturn.no og begrunne hvorfor man trenger
hjelp til kostnadene for å være aktiv i Svalbard Turn.
Man kan også be om et møte hvis man føler det er lettere. Ta kontakt med daglig leder.
Hva som kan dekkes inn av det søkte beløpet kan være;
1. Medlemskontingent.
2. Treningsavgift.
4. Tilskudd til deltagelse på en turnering som laget skal delta på.
5. Tilskudd for kjøp av rimeligste utstyr for utøver.
Svalbard Turn ønsker å være behjelpelig med å finne gode løsninger der det er behov for det.
Vi har et ønske om at alle skal ha tilbud innen idretten uavhengig av økonomisk tilstand.
Vi behandler alle henvendelser med fortrolighet, så ikke nøl med å ta kontakt.
********
Tromsø idrettskrets har utlyst muligheten til å søke om tilskudd til et solidaritetsfond. Det finnes også
andre løsninger for innhenting av midler til denne type tiltak.

Utfordringen med støtte til familier, er at terskelen for familier til å søke om støtte er veldig høy.
Trenere, andre foreldre eller lærer kan her være en kontaktperson for å få vite om slike utfordringer.

