
 

 

 

 

 

 

Vedlegg til e.o.årsmøte i HIL Friidrett 12.01.2017 
Nye og endrede medlemskontingenter 

 

Bakgrunn 
I 2016 ble det besluttet at alle idrettslag måtte ha elektroniske medlemsregistre som kommuniserte 

med NIF sin sentrale database.  Dette har styret i HIL Friidrett arbeidet med siden det ble kjent og har 

sondert markedet for alternative løsninger.  Første alternativ var NIF sitt eget system KlubbAdmin.  

Dette ble lansert for 2-3 år siden og bar preg av å være veldig prematurt. Styret var på kurs i regi av 

NIF våren 2015 og fikk bekreftet at det ikke kunne levere den fleksibiliteten som vi ønsket.   

På det tidspunkt var det ikke så mange alternativer på markedet.  Men i løpet av det siste året og 

halvannet – så har flere 3.dje parts leverandører sett en forretningsmulighet og det var nå mulighet 

for oss å velge blant flere løsninger.  Felles for alle løsningene var at HIL Friidrett sin prismatrise med 

rabatter på søsken var umulig å få implementert uten store ekstrakostnader.  Prismatrisen ble innført 

i 2012 da hallen stod ferdig og vi innførte treningsavgift for første gang. 

Så uavhengig av hvilket system som ble valgt – så måtte vi gjøre noe endringer på prisstrukturen på 

treningsavgift.  I og med at treningsavgift og medlemskontingent henger sammen mente styret at vi 

måtte se på hele strukturen og legge frem nytt forslag til årsmøte.   

Vi har i løpet av de siste årene (siden oppstart av Mini HIL og Athletix) innført nye produkter som ikke 

inkluderer konkurranse på bane og som er priset på en helt annen måte en «vanlig» medlemskap i 

HIL Friidrett.  Her har vi tatt en semesteravgift og så har de blitt medlem automatisk. 

Mosjonist gruppen mener styret har et potensialet som klubben ikke har greid å utnytte ordentlig.  

Noe av årsaken skyldes feil prisstruktur på medlemskap og følgelig manglende konkretisering av 

tilbud. Men det er viktig å legge forholdene til rette for å utvikle denne type produkter mht. rett 

prising av medlemskap. 

Vi har også fått flere tilbakemeldinger på at de som ikke er aktive i laget må betale samme pris – dvs. 

1100,- i medlemskontingent.  Vi har ikke hatt støttemedlemskap – det ønsker vi nå å innføre. 

NIF har satt krav om minstepris på medlemskap til NOK 100,- pr år.  Dette ønsker vi å bruke for alle 

som ønsker å kjøpe produkter som Mini-HIL, Athletix, Mosjonist++ slik at ikke medlemskap skremmer 

bort potensielt nye brukere.  Dette vil kunne gi merinntekter til klubben gjennom å nå nye brukere. 

Vanlig medlemskontingent foreslås å settes til NOK 500,- - den vil fortsatt dekke startkontingenter på 

stevner osv. 

Familiekontingenten foreslås å sette til NOK 1000,- slik at dersom en familie har to utøvere så kan 

resten av familien bli medlem med de fordelene de gir (her har vi fått på plass nye medlemsfordeler 

som vi må profilere). 



 

 

 

 

 

 

Nye medlemskontingenter for HIL Friidrett fra 2017 

Oppsummert så foreslås de nye medlemskontingentene som følger: 

Type medlemskap NOK pr år 

Aktiv utøver 500,- 

Familiemedlem: 1.000,- 

Støttemedlem: 200,- 

Produktmedlem (Mini-HIL, Athletix, Mosjonist++) 100,- 

 

Nye treningsavgifter og produktpriser 
Styret fremmer formelt kun ny medlemsavgift for ekstraordinært årsmøte da dette skal vedtas som 

egen sak. Treningsavgift vil bli fremmet formelt for ordinært årsmøte gjennom behandling av 

budsjettet for 2017. Styret mener likevel det er viktig at årsmøte også er kjent med endringene i 

treningsavgifter som foreslås innført av styret - gitt nye medlemskontingenter. 

Hovedprinsippet med denne omleggingen er å la medlemmene betale for bruken av tjenester. Det vil 

si de som bruker våre tilbud mest, også må forvente å betale mer.  På grunn av tekniske utfordringer 

og merarbeid for administrasjonen – foreslås det å fjerne søskenrabatt for treningsavgiften.  I tillegg 

så økes prisene noe. Det har ikke vært prisøkning siden vi innførte treningsavgift i 2012. 

De nye treningsavgiftene og priser på produkter ser slik ut: 

Tabell 1 Nye treningsavgifter for 2017 

Aldersgruppe Treningsavgift pr år 

6-10 1000,- 

11-14 1200,- 

15+ 1400,- 

 

Tabell 2 Nye produktpriser for 2017 

Produktnavn Pris pr semester (vår/høst) 

Mini-HIL 500,- 

Athletix 600,- 

Mosjonist 700,- 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i HIL Friidrett 

GENERALSPONSOR: 

 


