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Digitalt på Google Meet kl. 18 

 

Saksliste  

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
16 stemmeberettigede til stede 
 

2. Velge dirigent  
Erlend Sunde velges som dirigent 
 

3. Velge protokollfører  
Ågot Nilssen valgt som protokollfører 
 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Håvard Skibenes og Sissel Norland velges til å underskrive protokollen 

       5.    Godkjenne innkallingen og sakslisten  
               Innkalling og saksliste godkjent 

       6.    Behandling av sak: Økning av medlemskontingent 

 

Forslag til vedtak: 
Årlig medlemskontingent økes fra kr 300 til kr 400 for voksne, mens den forblir uforandret for barn 
på kr 150. 

Saken er enstemmig vedtatt 

Bakgrunn: 

Etter NIFs lovnorm kan medlemskontingenten kun endres på årsmøte. Neste planlagte årsmøte er 
vår 2023. Et vedtak her vil bli effektivt først januar 2024.  

Medlemskontingenten har ikke fulgt prisutviklingen og er ikke justert siden 2017. Dette fordi 
kontingent justeres gjerne etappevis og ikke hvert år. Det er derfor naturlig å gjøre det nå, siden 
medlemskontingent som i 2017 kostet kr 300, ville kostet kr 370, antatt 3 % årlig prisvekst.  



Klubben er ikke unntatt dagens økonomiske landskap og opplever prisøkning på alle områder. Det er 
derfor nødvendig å følge med på utviklingen. Foreslått økning er konservativ, sammenlignet med 
øvrig økning i samfunnet.  

Styret ser det også som viktig å styrke klubbens økonomi, slik at vi kan få nødvendig økonomisk 
buffer til drift og fremtidige investeringer. Under er en oversikt over årlig medlemskontingent og 
foreslått kontingent for 2023 i rødt. 

Spørsmål om hvor stor buffer – og hvor mye dette vil utgjøre: 

Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å bygge opp en nødvendig bufferkapital. Størrelsen på 
bufferkapitalen er en definisjonssak, men bidraget utgjør i underkant av 1/3 

Spørsmål om hvor mange medlemmer klubben har nå:  

3 313 medlemmer 

Spørsmål om leieavtale ift strømpriser:  

Per i dag har klubben en grei leieavtale med Åsane Arena der strøm inngår, og Åsane Arena har fått  

Bergen 4. november 2022. 
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             Sissel Norland                                                          Håvard Skibenes 


