INNKREVINGSRUTINER AKTIVITETS- OG MEDLEMSAVGIFT
Sportsklubben Nationalkameratene opplever økende mislighold (manglende betaling) av aktivitetsog medlemsavgift. Problemet har vært økende gjennom det sittende Hovedstyrets perioder.
Misligholdet utgjør et vesentlig inntektstap for klubben hvert år. Aktivitets- og medlemsavgiften er
helt nødvendig for å finansiere sportslig aktivitet, påmeldingsavgifter, administrasjon og drift av
idrettsanlegg. Videre er betaling av aktivitets- og medlemsavgift avgjørende for at den enkelte spiller
har gyldig lisens og spillerforsikring.
Hovedstyret har derfor besluttet å innføre nye rutiner for påmelding, fakturering og innkreving av
aktivitets- og medlemsavgiften.
Påmelding
Lagleder har ansvar for å vedlikeholde oversikten over aktive spillere på sitt lag i medlemsnett til
enhver tid. Ved følgende frister skal medlemsnett være oppdatert:
-

Fotball: 1. mars og 1. august
Håndball: 1. september og 1. januar

Spillere som ikke har betalt medlems- og aktivitetsavgift for foregående termin eller skylder avgift fra
tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på seriekamp eller cup før dette er betalt eller annen
avtale innvilget etter gyldig vedtak i klubbens Styre. Det vises til eget avsnitt under om fritak.
Betalingsterminer medlems- og aktivitetsavgift
Styret har besluttet å redusere antall betalingsterminer for aktivitetsavgiften. Bakgrunnen for dette
er at det er administrativt krevende for klubben å følge opp utfakturering og innkreving av mange
betalingsterminer og at frafall av spillere gjennom sesongen påfører klubben et for stort inntektstap
til å dekke påmeldingsavgiftene til idrettskretsene som fastsettes ved sesongstart.
Aktivitetsavgift forfaller i to terminer.
For fotball forfaller første termin 15.03 og andre termin forfaller 15.08 for alle lag.
For håndballavdelingen forfaller første termin 15.09 og andre termin forfaller 15.01 for alle lag.
Medlemsavgift forfaller 15.01 for begge idretter.
Spillere som slutter får ikke refundert noe av aktivitetsavgiften.
Fritak for medlems- og aktivitetsavgift
Dersom tre eller flere familiemedlemmer er aktive i National, betaler familien bare for de to med
høyest avgift. Medlemmene må selv melde fra om dette til klubbens styre. (Send epost til
post@nationalkameratene.no)
Sportsklubben Nationalkameratene ønsker å legge til rette for at spillere i familier med svak
betalingsevne skal kunne delta på trening og kamp. Spillere kan derfor søke Styret om å helt eller
delvis fritas for medlems- og aktivitetsavgift. Søknad om fritak eller redusert avgift sendes til
styreleder. Søknaden skal være begrunnet. (Send epost til post@nationalkameratene.no)
Styret ønsker å strekke seg langt for å inkludere alle som vil være med å spille håndball og/eller
fotball og Styret kan på bakgrunn av innvilgede søknader søke støtteordninger som helt eller delvis
finansierer inntektsbortfallet som følger av innvilget fritak.

Personer med verv i klubben og deres barn, unntas ikke for medlems- og aktivitetsavgift, men dette
kan innvilges ved spesielle tilfeller etter søknad til klubbens styre. Personer med verv som
misligholder aktivitets- eller medlemsavgift kan bli ekskludert fra verv i klubben.
Mislighold
Spillere som ikke har betalt medlems- og aktivitetsavgift for foregående termin eller skylder avgift fra
tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på seriekamp eller cup før dette er betalt eller annen
avtale innvilget etter gyldig vedtak i klubbens Styre. Spillere som er registrert i FIKS (Fotball) skal
settes som inaktiv frem til avgift er betalt eller til det foreligger gyldig vedtak i Styret at annen avtale
er innvilget.
Lagleder og økonomikontakt oppfordres til å ta kontakt med foreldrene til de som ikke kan påmeldes
på grunn av manglende betaling av tidligere terminer. Man kan først og fremst vise til klubbens
retningslinjer og avklare om dette er en forglemmelse som kan gjøres opp med engangsinnbetaling.
Alternativt bør man informere om mulighetene til foreldrene å søke fritak iht til retningslinjene
ovenfor f.eks gjennom epost til Styreleder. Lagleder kan i spesielle tilfeller selv sende en begrunnet
søknad til Styret på vegne av foreldrene og/eller spilleren.

