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Årsmøte 28. februar 2017 
 

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent, båtplassavgift og avgift for  

personlig garderobeskap 

 

Fra: Styret 

 

Forslag til vedtak:  

1. For året 2018 settes medlemskontingenten til kr. 2.000 for voksne og kr. 1.000 

for barn/junior 

2. For året 2018 settes båtplassavgiften til kr. 600 

3. For året 2018 settes garderobeskapavgiften til kr. 300 

4. For livsvarig medlemskap settes medlemskontingent som et engangsbeløp til kr. 

40.000 (fra og med 2017) 

 

Begrunnelse: 

Etter et forslag fremsatt på årsmøtet i 2011 har det vært tilslutning til prinsippet om at 

indeksregulering av kontingenter og avgifter bør være utgangspunktet for fastsettelse 

av kontingenter og avgifter i OKK. Det er nødvendig for å holde kontingenter og 

avgifter stabilt på samme nivå.   

 

Årsmøtet 2015 sluttet seg til styrets forslag om å fastsette medlemsavgift for påfølgende 

år. Styret begrunnet forslaget med å etablere forutsigbarhet, og ikke for mange små 

justeringer. Det gir også anledning til å bringe innkreving av medlemsavgiften tettere 

mot årsskiftet, og gi klubben en bedre likviditet på våren. 

 

De senere årene har utviklingen av kontingenter i OKK vært som vist under: 

Kontingenter 2013  2014  2015  2016      2017 

 

Voksne  1 650  1 700  1 800  1 800          1800 

Barn      825     850     900      900           900 

Båtplass     500     500     500     500           500 

Garderobeskap     300     300     300     300           300 

 

Årsveksten i konsumprisindeksen har de siste årene vært litt over 2 %. Det betyr at 

endringen i kontingent fra 2013 til 2017 har fulgt konsumprisindeksen, mens 

båtplassleie og garderobeskap som har vært uendret, har reelt sett blitt redusert. 
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I de senere årene har klubben foretatt betydelige investeringer i klubbens fasiliteter, 

utstyr og aktivitetstilbud. Etter styrets vurdering får medlemmene mer igjen for 

kontingent og avgifter nå enn i 2013. Styret har planer om å fortsette å investere i 

standardheving i klubben og viser denne forbindelse til forslag til langtidsplan for 2017-

2027. Det betyr også at klubben har behov for stabile inntekter i de kommende årene. 

 

Det betyr at styret mener at det er solid grunnlag for en oppjustering av 

medlemskontingent og båtplassavgift for 2018. Det foreslås at 

garderobeavgiften holdes uendret (se punkt 1-3 i forslag til vedtak). 

 

OKKs lov gir en mulighet til å tegne livsvarig medlemskap. OKK har i dag 48 

medlemmer som tegnet livsvarig medlemskap for et engangsbeløp på 10.000 kr for 

mange år tilbake. Klubben trengte disse inntektene da OKK var i en svært vanskelig 

situasjon. Det reddet klubben ut av en vanskelig situasjon, men en lav avgift for 

livsvarig medlemskap gir klubben betydelig tapte inntekter over tid.  

 

De som ønsker å tegne livsvarig medlemskap, gjør trolig dette for å støtte klubben 

ekstra. Det foreslås derfor at denne medlemskontingenten settes til 40.000 kr (Dersom 

man legger en årlig kontingent på 2.000 kr til grunn, så vil avgiften på 40.000 kr tilsvare 

20 års medlemskap (ikke indeksregulert)) 

 

Styret har hjemmel til å fastsette innmeldingsavgiften (ref. OKKs lov § 4(5) "Andre 

avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Idrettslagets aktivitetstilbud. 

Avgifter/egenandeler fastsettes av styret."). Innmeldingsavgiften var i 2016 kr. 1 100 og for 

det får man et introduksjonskurs samt en OKK t-skjorte. Styret har besluttet at 

innmeldingsavgiften settes til 1 200 kr i 2017 da introduksjonskurset utvides til å være 

et våttkortkurs (ref. NPFs system for våttkort), og kostnadsøkningen skal dekke opp 

innkjøp av våttkort. Dette er til årsmøtets orientering.  

 

Konklusjon. 

Styret anbefaler årsmøtet å slutte seg til styrets forslag for kontingenter og 

avgifter. 

  

 


