
 
 

Forslag   til   endring   av   godtgjørelse  
I   dag   er   det   en   ordning   at   alle   frivillige   får   redusert   sitt   barns   treningsavgift   med   50%.   
Det   er   flere   problemer   med   denne   ordningen.  

● Usynlig   omsetning,   dette   gir   oss   mindre   offentlig   støtte   enn   det   vi   burde   hatt.  
● Usynlig   i   regnskap,   både   på   utgift   og   inntektssiden.  
● Ingen   “betaling”   for   de   som   fortsetter   selv   om   egne   barn   har   sluttet.  
● Ingen   differensiering   i   forhold   til   faktisk   jobb   som   utføres.  
● Ingen   kobling   til   kompetanse   i   forhold   til   jobben.  
● Ingen   kontrakt   -   ingen   forpliktelser.  

 
Forslaget   er   :  

● Det   gis   ikke   rabatt   på   treningsavgift   for   trenere,   dvs   barn   av   trenere   og   lagledere   har  
samme   treningsavgift   som   alle   andre.  

● Alle   trenere   skal   ha   kontrakt.  
○ Følge   sportsplan.  
○ Følge   opp   Fair   play.  
○ Ha   levert   politiattest.  

● Alle   hovedlagledere   skal   ha   kontrakt.  
○ Denne   skal   inneholde   krav   til   følgende:  

■ Kurs   -   FLK   1  
■ Deltakelse   i   laglederforum  
■ Oppdaterte   lister   av   aktive,   trenere   og   øvrige   lagsfunksjoner   ved  

endring.  
■ Gjennomføre   foreldremøter   etter   klubbens   mal.  

● Alle   assisterende   lagledere   skal   ha   kontrakt.  
○ Denne   skal   inneholde   krav   til   følgende:  

■ Deltakelse   på   foreldremøter.  
■ Deltakelse   på   interne   møter   i   lagsapparatet.  
■ Gjennomføre   de   oppgavene   den   enkelte   har   sagt   ja   til   å   gjennomføre.  

  



● Godtgjørelse   til   trenere:  
○ Trenere   som   følger   utdanningsstigen   for   trenere,   får   en   godtgjørelse   som  

tilsvarer   50%   av   treningsavgiften   for   den   aldersgruppen   han/hun   er   trener   for.  
○ Trenere   som   ikke   følger   utdanningsstigen   får   en   godtgjørelse   som   tilsvarer  

25%   av   treningsavgiften   for   den   aldersgruppen   han/hun   er   trener   for.  
● Godtgjørelse   til   lagledere:  

○ Hovedlagleder   -   den   som   har   det   overordnede   ansvaret   for   en   gruppe   -   får   en  
godtgjørelse   som   tilsvarer   50%   av   treningsavgiften   for   den   aldersgruppen  
han/hun   er   lagleder   for.  

○ Andre   laglederfunksjoner   får   en   godtgjørelse   som   tilsvarer   25%   av  
treningsavgiften   for   den   aldersgruppen   han/hun   gjør   en   jobb   for.  
Hovedlagleder   melder   inn   hvem   dette   gjelder   og   hvilken   funksjon   de   utgjør.  

● Godtgjørelse   til   medlemmer   av   styret,   SU   og   BFU  
○ 50%   av   klubbens   høyeste   treningsavgift.  

● Full   betaling   av   treningsavgift   og   kontrakter   gjennomføres   i   2020.   Krav   til   utdanning  
gjelder   fra   2021.   Alle   som   signerer   kontrakt   får   50%   i   2020.   

 
 
 
Styret  


