
Presisering fra Styret i Smørås IL angående medlemskontingent og treningsavgift 
 
Som presisert fra styret i 2017 vil klubben være tydeligere på at alle som spiller fotball i Smørås IL må 
betale sin kontingent. Dette har i 2018 ført til masse spørsmål om mulighetene for å redusere 
kontingenten. Begrunnelsene har vært mange og styret ønsker derfor å komme med en presisering til 
klubbens allerede gjeldene forklaringer rundt kontingent.  
 
 
Medlemskontingent 
Avgift for å være medlem i Smørås IL. Den må alle som trener og spiller kamper i Smørås IL betale for 
å bli registrert i idrettens systemer. Er man ikke medlem kan man heller ikke delta på noen av våre 
aktiviteter. 

• Denne avgiften fastsettes av årsmøtet i Smørås IL. Her har alle medlemmer over 15år møte-, 
forslags- og stemmerett (medlemmet må ha vært medlem i minst 1mnd). 

 
 
Treningsavgift 
Avgift for å delta på lag. Den dekker inn klubbens utgifter i baner, garderober, strøm, vedlikehold, 
treningsutstyr, drakter, påmeldingsavgifter til seriespill, påmeldingsavgifter til inntil to cuper og 
sommercup, forsikringer, dommere med mer. 
 

• Denne avgiften fastsettes av klubbens styre. 

• Styret kan sette ned eller frafalle treningsavgiften når særlige grunner foreligger. 

• Det er ikke anledning for trenere/lagledere å inngå spesialavtaler med sine spillere, det er 
kun styreleder og daglig leder i fellesskap som kan innvilge. 

• Det er ikke fritak for denne avgiften for trenere og ledere og/eller deres barn. 
 
Styret presiserer at særlige grunner ikke er at man er syk / skadet / bortreist over korte perioder, 
eller kun deltar på deler av aktiviteten året gjennom. 
 
 
Trenere og lagledere 
Alle som spiller aktivt i Smørås IL må betale avgift som alle andre. Medlemskontingenten for trenere 
er kr. 100,- og treningsavgiften følger alder/nivå. 
 
 
Medlemsinformasjon 
Det er medlemmenes sitt ansvar for at klubben har riktige opplysninger, her må alle sjekke med sin 
lagsansvarlige om klubbens informasjon er riktig. 
 
 
Delbetaling 
Klubben er åpen for delbetalinger for spillere/familier som har problemer med å betale 
treningsavgiften i en engang. Det er da spillere/foresattes ansvar å avtale dette med klubb innen 
forfall. 
 
 
Oppsigelse 
Det er medlemmets ansvar å si opp sitt medlemskap innen utgangen av året. Medlemskap som ikke 
sies opp vil fornyes automatisk. Oppsigelsen skal sendes skriftlig eller via epost til klubben. 
   



Støtteordning kontingent 
Bergen kommune har etablert en egen stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på 1 valgfri 
fritidsaktivitet. Målgruppen er barn i Bergen som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens 
inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Det kan gis støtte til en konkret 
fritidsaktivitet med inntil kr. 3000,- pr. år. Gjelder barn i skolealder fra 1.klasse til 18år. Beløpet skal 
dekke utgifter til innmelding/kontingent, utstyr og eventuelle egenandeler ved reise i tilknytting til 
aktiviteten. Stønaden kan ikke fordeles på flere aktiviteter. 
Full stønad forutsetter at familien innen overskuelig fremtid ikke vil få en vesentlig forbedring i 
økonomien. Dette innebærer at familier som er i en midlertidig/kortvarig vanskelig situasjon får 
støtte til å starte på aktiviteten, men på sikt må familien påregne å dekke kostnadene til aktiviteten 
selv (med dette menes at familiens inntekt kommer over sosialhjelpnivå). 
De som ønsker å søke om bidrag til fritidsaktivitet må kontakte sitt lokale NAV kontor. Skjema som 
skal brukes heter ”SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV”. Ved behandling av 
søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres. 
Det er ingen søknadsfrist i forhold til denne ytelsen. 
 
Smørås IL ønsker at alle som ønsker å spille fotball skal få mulighet til det, uavhengig av familiens 
økonomiske situasjon. Har dere barn/ungdom som ønsker å delta på våre aktiviteter men føler 
dere ikke har økonomisk rom for dette, ber vi dere kontakte klubben for å felles finne en løsning. 
 
 
Styret i Smørås IL bruker altfor mye tid på å kreve inn kontingent, tid som klubben heller skulle 
benyttet seg av til strategi, planlegging og tilrettelegging av gode aktiviteter i et trygt sosialt og 
sportslig miljø. Vi håper alle har forståelse av at det å drive et idrettslag både tar mye tid og koster 
mye penger. Kontingenten er vår viktigste inntektskilde foruten sponsorer og offentlig støtte. Vi håper 
disse presiseringene kan minske vår tidsbruk i innhenting av utestående kontingenter og oppfordrer 
alle som ikke har betalt om å ta kontakt med klubben snarest for å kunne starte en dialog på hvordan 
klubben sammen med dere kan komme til gode løsninger på innbetaling av kontingenten. 
 
 
Styret i Smørås IL 


