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Sak til årsmøte i 2023 I KALANDSEID IL. 

 

Årsmøte i Kalandseid IL vedtok på årsmøtet i 2022 at medlemmer av Kaland  Seniorlag skal 

betale medlemskontingent  kr 400,- pr år. Seniorlaget betaler ca. kr 10.000,- pr år i 

medlemsavgift til Kalandseid IL  

Kaland Seniorlag sine medlemmer er i aldersgruppene frå 65-97 år. Om lag 75 % av 

medlemmene har tidligere vært aktive i KIL og da innen styreverv, trenere, spillere, 

støttegrupper for Fotball, Turn, Ski/Orientering, Håndball og reiseledere når KIL skulle dra på 

turer rundt i landet eller til Danmark eller Sverige. I tillegg er det 4 stk. aktive 80 åringer i 

Seniorlaget som var med i» Antistressen», en forening som støttet og gav økonomisk hjelp til 

turnidretten.  

Kaland Seniorlag har trening hver mandag fra kl. 1215-1310 i Kaland Idrettshall, 

Styrkerommet. Etter trening er det sammenkomst i klubblokalene til KIL. Tidligere var 

sammenkomsten i Styrkerommet. Kaland Seniorlag betaler trenereutgifter etter regning fra 

IBS og kostnaden er ca. kr 21.000, - pr år til IBS. Kalandseid IL blir ikke belastet med 

trenerutgifter eller mellomregning med IBS. 

Kaland Seniorlag er takknemlig for å kunne benytte Kaland Idrettshall til sin aktivitet på 

mandager. Når Kaland Seniorlag ønsker reduksjon av medlemsavgiften på kr 400,- pr år pr 

medlem, så har det sammenheng med NIF sin lov godkjent pr 1.1.2021 hvor det blant annet 

står følgende om kontingenter: NIF lov, § 6. 

«Idrettstinget 2019 vedtok at medlemskontingenten i idrettslag skal være minst 

50 kroner. Idrettslaget kan innføre forskjellige rabattordninger (f.eks. for 

familier, pensjonister og studenter). Kontingenten måtte imidlertid være på 

minst kr 50 per medlem. 

Årsmøtet kan også vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av 

kontingent.» 

Forslag til Årsmøtet i 2023: 

Kaland Seniorlag ber Årsmøtet i 2023 vedtar ny medlemskontingent med rabattordning for 

pensjonister/Kaland Seniorlag som er i samsvar med NIF lov av 1.1.2021, jfr. § 6. Kaland 

Seniorlag ber om at medlemskontingenten pr. medlem blir reduserte til for eksempel kr 

150,- pr år. 

Arthur Brekke 

Leder Kaland Seniorlag 


