Sak 9 Vedtak om medlemskontingent for 2020

Generelt om medlemskontingent og endringene som ble vedtatt i idrettstinget i 2015.
På Idrettstinget i 2015 ble det enstemmig vedtatt at medlemskontingenten i idrettslag skal settes til
minst kr 100,-. Etter ny lovnorm fra 01.01.2020 er minstebeløpet satt til kr 50,-. Mer om bakgrunn
kan leses her;
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/964fa1a90a054376bff48fbe808a80fa/15_15_vedlegg2_forslag-til-endringer.pdf

Selv om Tromsø tennisklubb dekker medlemsavgiften til styret, ansatte og øvrige medlemmer med
tillitsverv, må alle betale minstebeløpet for å bli registret som medlemmer. Dette gjelder også
medlemmer som inngår i et familiemedlemsskap. Fra år 2021 vil klubbens medlemstall bli registrert
ut fra de medlemmer som har betalt kontingent, til forskjell fra i dag hvor klubbens medlemstall blir
registrert via medlemsregister som blir håndtert av klubben. Familiemedlemsskap må derfor fordeles
og faktureres på alle medlemmer i husstanden.

Satsing på barn og unge
Som det framgår i årsberetningen for 2019 er det en ubalanse i medlemsutviklingen mellom unge og
voksne medlemmer. Temaet var også drøftet med Aslak Paulsen fra Norges Tennisforbund i den
workshop som ble avholdt høsten 2019. Det er derfor viktig å få styrke barne- og ungdomsmiljøet i
klubben. I dag inngår ca 50% av barn o unge i familiemedlemsskap, og 50% enkeltstående
medlemmer. Med en sterk barne- og ungdomsgruppe vil det også styrke klubben for muligheten å
utdanne egne aktivitetsledere/hjelpetrenere og trenere.
Selv om vi ut fra dagens medlemstall på barn og unge får en mindreinntekt på ca kr 11000,- for
medlemskontingent, regner vi med samlet sett å øke inntektene gjennom økt rekruttering av den
aktuelle gruppen og økt treningsaktivitet på dagtid. I tillegg vil vi kunne søke Norges Idrettsforbund
om oppstart- og utviklingsstøtte for barn og ungdom.

Styrets forslag til vedtak medlemskontingent for 2020 (som for de to foregående år)
Barn og unge (tom 19 år) kr 600,Senior kr 1800,Studenter kr 1100,Familiemedlemsskap kr 2600,Medlemmer som var med å finansiere hallen kr 250,Styret, ansatte, kontrollkomité og andre med tillitsverv kr 100,-

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar medlemskontingenten som framkommer i styrets forslag.

