
Sak 10.1 

Forslagstiller: Styret i Trondheim Triatlonklubb 

Forslaget gjelder: Innkjøp av klubbekledning til styret og andre verv i Trondheim Triatlonklubb 

 

Bakgrunnen for forslaget: 

Det legges hvert år ned et betydelig antall timer arbeid av personer med frivillige verv i Trondheim 

Triatlonklubb. Dette arbeidet er bærebjelken i driften av idrettslaget og har stor betydning for 

aktiviteten i idrettslaget. Selv om idrettslaget ikke har anledning til å kompensere personene som 

innehar verv i idrettslaget, ser styret at det vil være riktig og nødvendig å gi de som velger å legge 

ned en innsats en ekstra gulrot. 

Frem til nå har styrets medlemmer ikke trengt å betale treningsavgift til idrettslaget. Dette godet har 

fungert godt for mange av de som har tatt på seg verv i styret, men vi ser at dette ikke er like 

attraktivt for alle. Styret ønsker derfor å endre denne ordningen fra og med kommende 

årsmøteperiode. 

Derfor foreslår styret nå at idrettslaget går over til å gi en godtgjørelse gjennom refusjon av innkjøp 

av klubbekledning inntil en viss sum. 

I tillegg mener styret det også er hensiktsmessig å godtgjøre medlemmer av kontrollutvalg, 

valgkomité og arrangementskomité. Medlemmer som tar på seg disse vervene legger ned et viktig og 

ofte omfattende arbeid for klubben. 

Styret vurderer at man ved å innføre en slik ordning vil gjøre det mer attraktivt å ta på seg verv i 

idrettslaget, opprettholde motivasjonen blant de som har tatt på seg verv, og sørge for at de 

medlemmene som har tatt på seg verv har anledning til å ikle seg klubbekledning. 

  



Forslag til vedtak: 

Medlemmer som har verv i styre, kontrollutvalg, valgkomité og komiteer for større arrangementer 

(budsjettert omsetning på minst kr 50 000) kompenseres med refusjon av innkjøpt klubbekledning 

inntil satsene som er gitt i tabellen under. Klubbekledningen som er innkjøpt skal være av klubbens 

nåværende design. 

Verv Refusjon av klubbekledning inntil 

Styret  

Leder kr 3 000 

Nestleder kr 3 000 

Styremedlem kr 3 000 

Varamedlem* kr 3 000 

Kontrollutvalg  

Medlem kr 1 000 

Varamedlem* kr 1 000 

Valgkomité  

Leder kr 1 000 

Medlem kr 1 000 

Varamedlem* kr 1 000 

Arrangementskomité**  

Medlem kr 1 000 

 

*For varamedlemmer kreves det at man deltar i arbeidet på lik linje med andre medlemmer for å ha 

rett til refusjon av innkjøpt klubbekledning. Årsmøtet har forståelse for at det i kontrollutvalg og 

valgkomité ikke alltid er naturlig eller hensiktsmessig at varamedlem deltar i arbeidet. 

**Medlemmer av styret som også deltar i arrangementskomité får ikke kompensasjon for begge 

verv. 

Kompensasjonen forutsetter at medlemmet har deltatt i de møter og utført de oppgaver som kan 

forventes av denne rollen. 

Refusjon av innkjøpt klubbekledning gjennomføres tidligst i kalenderårets tredje kvartal. Det kreves 

vedtak av styret før refusjon kan gjennomføres. 

Medlemmer som får refundert innkjøp av klubbekledning forventes å bruke den aktuelle 

bekledningen i forbindelse med oppgaver der man representerer klubben og det er passende å bruke 

den aktuelle bekledningen. 

Satsene reguleres årlig med Statistisk sentralbyrås (SSB) konsumprisindeksen justert for 

avgiftsendringer og uten energivarer. 

 


