
SAK 6  
a) Utmelding av volleyballforbundet 

 
Det har ikke vært aktivitet i volleyballgruppa de siste to årene. Det er lite som tyder på at dette 
vil endre seg i nær fremtid. Ved å melde klubben ut av volleyballforbundet vil klubben spare 
avgifter til særforbund og arbeid ifht. rapporteringsplikt.  
 
Styrets innstilling: Gossen IL meldes ut av Volleyballforbundet. 

 
 

b) Fullmakt til styret for å kunne oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs 
lovnorm for idrettslag. 

 
Styret ønsker å kunne oppdatere loven løpende når endringer kommer fra Norges 
Idrettsforbund uten å måtte vente til årsmøtet, eller innkalle til ekstraordinært årsmøte.  

 
Styrets innstilling: Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne oppdatere GILs lov ved endringer i 
NIFs lovnorm. 

 
 

SAK 7 
a) Medlemskontingent 2019 

 
i) Medlemskontingenten foreslås økt fra kr. 250,- til kr. 300,- fra 2019.  

Dette begrunnes med at det er flere år siden medlemskontingenten ble justert og at det 
generelle kostnadsnivået øker for hvert år.  
 
Støttemedlemskap foreslås uendret, kr 200,-. 
 
Familiekontingent innføres: kr 800,- 
 
Styrets kommentar til familiekontingent: Ved storfamilier; merk lovens § 4 note 3: 
Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, 
studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at 
æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.  
 
Styrets innstilling: Kontingenter vedtas som foreslått. 

 
ii) Forslag fra håndballgruppa: På vegne av håndballgruppa ønsker vi at det blir tatt opp sak 

om medlemskontingent for oppmenn bli på lik linje som for trenerne, altså fritak. Evt andre 
kompensasjoner eller fritak, som redusert treningsavgift for barn av oppmenn/trenere. 
 
Styrets kommentar: Pr. i dag foreligger intet fritak, det er klubben som dekker 
medlemskontingenten for trenere, i dag cirka 10.000,-. Forslaget vil gi en estimert kostnad 
på cirka kr. 15.000,-. 
 
Styret innstiller negativt til forslaget. 
 
 
 



iii) Oppheve ordning med at klubben dekker kontingent for trenere. 
 
Bakgrunn. Da vi tok i bruk medlemssystemet KlubbAdmin i 2015 ble det klart for klubben 
at vi hadde mange mennesker i frivillige verv som ikke var medlem. Det følger av 
loven/vedtektene til klubben at samtlige med frivillige verv i en organisasjon må være 
medlem, og medlem er man først når kontingent er betalt. Det var lett å gå «under 
radaren» og problematisk å følge opp politiattestordningen. 
  
For å kompensere for at trenere, lagledere, etc nå måtte betale kontingenten på kr 250,- 
ble det innført en ordning hvor trenere skulle få klubbklær til eget bruk (klubbgenser og 
bukse) når man begynte som trener, og ved ny kolleksjon. Lagledere og frivillige i andre 
verv skulle få klubbgenser. 
 
Årsmøtet i 2016 vedtok at klubben skulle dekke medlemskontingenten for de med tittel 
«trener» (skiller ikke mellom hovedtrener, hjelpetrener), men ikke for lagleder, som også 
var en del av forslaget. Det var sterkt ønskelig at alle som representerer klubben skulle 
være GIL-kledd, derfor ble kompensasjonen med klær opprettholdt. På 
klubbutviklingskvelden i november var honorering tema, og klubben fikk tilbakemelding 
om at klær var positivt.  
 
Det er klart for styret at det er ønske om en økonomisk kompensasjon, men vi ser at 
vedtaket i 2016 gir smitteeffekter. Det er sikkert mange som skulle vært honorert, ikke 
bare av støtteapparat rundt lag. Men å finne en rettferdig måte å belønne etter innsats i 
en frivillig organisasjon er umulig. 
 
Når man ser på de utgiftene klubben faktisk har, i tillegg til de fasilitetene vi er så heldige å 
kunne benytte oss av, er både medlemskontingent og treningsavgift fremdeles på et lavt 
nivå.  
 
Styret vektlegger at de innstiller på å gjeninnføre familiekontingent for 2019 og anmoder 
økonomi/sponsorgruppa å fremforhandle flere medlemsfordeler hos våre sponsorer. 
 
Styrets innstilling: Årsmøtet opphever ordningen med at GIL dekker kontingent for 
trenere.  
 
 

 
  



b) Treningsavgift 

 
i) Treningsavgift 2018 
 

Fotball 2018 
o A-laget  5.div kr 2.300,- 
o 7er herrer  kr 1.800,- 
o 13-16år  kr 1.400,- 
o 6-12år  kr 1.000,- 
o Old boys kr    500,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 

 
Badminton 2018:  
o u/18år: Kr     600,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 
o o/18år: Kr 1.000,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 

 
Dametrim 2018  
o Kr 500,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 

 
Gymlek 2018 
o Medlemskontingent eller kr 30,- pr gang 

 
Treningsavgift 2018/2019 

 
Håndball 2018/2019 
o 13-16år  kr 1.400,- 
o 6-12år  kr 1.000,- 
o Damer  Kr    500,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 

 
Idrettsskole 2018/2019 
o Kr 300,- (+ halv medlemskontingent fra høsten for de som ikke er med på fotball)  

 
Klatring 2018/2019 
o u/18år: Kr     600,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 
o o/18år: Kr 1.000,- for hele året eller kr 30,- pr gang. 

 
Kommentarer fra styret: Treningsavgift for A-laget 5.div økes samtidig som 7er herrer 
reduseres. Dette for å reflektere forskjellen på hvilke utgifter klubben har til de to lagene.  
Treningsavgiften for idrettsskolen halveres, men deltakere må i stedet betale 
medlemskontingent i tillegg. Summen vil bli den samme eller billigere. 
Treningsavgifter ellers holdes uendret.  
 
Innstilling fra styret: Treningsavgifter endres som foreslått. Nye aktiviteter prises som 
foreslått. 

 
ii) Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift  
 

Det er flere argument for å kunne fastsette disse avgiftene løpende over året. F.eks ved 
oppstart av nye aktiviteter, økt bruk av haller/baner og ved oppstart av ny sesong. Flere 
fotballag starter treningen rett over nyåret og burde kunne faktureres allerede da i stedet 
for å vente til februar/mars.  

 
Innstilling fra styret: Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne fastsette treningsavgift.  


