Innspill til årsmøte Vaulen IL 27 mars 2019

1. Medlemskontingent
Medlemsavgiften skal reflektere hva barna får igjen for hva de betaler. Et lag som trener og
opptar banen 1 time en gang i uken, kan ikke betale like mye i avgift som andre lag som
trener flere ganger i uken.
Det bør deles inn i 3 grupper: «Barn», «Ungdom» og «Voksen»
Hvor av «barn» til man er 13 år, «ungdom» fra 13år til 17 år og «voksen» fra og med 18 år.
Medlemsavgift og treningsavgift bør være en trappe-trinns-modell i forhold til hvilken
gruppe man er i
«Medlemsavgift dekker påmelding til krets, administrasjon av klubben og klubbens
forsikringsordninger. Treningsavgift dekker drift av anlegg, drakter, dommeravgifter,
reiseutgifter ifm kamp og trening samt mange andre små utgifter.»
Forslag 1.1 endring av medlemsavgift-struktur
Endring av avgiftsstruktur som reflekterer alder og aktivitetsnivå
Alt av organisering, gjennomføring av treninger, cuper osv blir gjort på dugnad.
Trenerne og oppmenn bør få en form for kompensasjon for arbeidet som blir lagt ned som
dugnad og det foreslås en reduksjon i medlemskapsavgift for deres barn
Forslag 1.2 søskenmoderasjon
Det bør innføres søskenmoderasjon for medlemskontingenten for Vaulen IL med samme
modell som Stavanger Kommune gjør med tanke på barnehageplass.
2. Tildeling av treningstider
Mye frustrasjon omkring tildeling av treningstider. Det fremmes et forslag til å kjøre samme
modell som Hinna fotball: Oddetallskullene har trening på tirsdager og torsdager og partall
mandag og onsdag.
Utfordringen med dagens løsning er at flertallet av barna som er medlem av Vaulen IL også
er medlem i andre idrettslag med treningstider andre dager. Barna er nødt til å velge bort
idretter pga årlige endringer av treningstider/dager. Er dette en løsning som er godtgjør
Vaulen IL over tid?
Til sammenligning har hockey, skøyter, friidrett, håndball og svømming faste dager år etter
år som resulterer i at det ikke blir frafall av medlemskap. Barn kan delta i andre
idrettsaktiviteter da treningsdagene ikke avviker fra foregående år.

3. Loddbøker
Loddbøker bør kun sendes ut til de års trinn som har forståelse for hva en loddbok er og som
på egenhånd kan håndtere salg av lodder.
Loddbøker bør bli sendt ut til alle medlemmer over 8 år
4. Regnskap og balanse med noter
Det fremmes forslag om en mer konkretisering av resultatregnskap og balanse ved
fremlegging av noter.
5. Vaulen Vårcup - Allergi
Vaulen IL bør være en foregangsklubb med tanke på barn med forskjellige typer allergi.
Under årets begivenhet, Vaulen Vårcup, bør klubben kunne tilby noe for alle medlemmene
sine og da spesielt med tanke på barn med allergi; gluten, laktose osv.

