Sak 5 Behandle innkomne forslag:
Forslag fra styret:
Forslag 1: Treningsavgifter 2018
Styret foreslår at treningsavgiftene justeres for 2018 til:
6 -7 år:
8 -12 år:
13 -14 år:
15 år og eldre:

1.500 kroner
2.000 kroner
4.500 kroner
5.000 kroner

Fullmakt:
En av gruppas store utgiftsposter er utstyr, som også innbefatter drakter og
bekledning. Det er et meget stort arbeid å administrere dette med dagens
løsning. Vi har også kun i beskjeden grad lykkes med å sørge for at våre
medlemmer er i besittelse av klubbens treningstøy, og det er store forskjeller
mellom lagenheter.
Styret vil i 2018 fortsette med å utrede forskjellige løsninger for utstyr og
bekledning. I den anledning vil direkteimport kunne være et av alternativene, i en
modell hvor alle aktive medlemmer får en omfattende utstyrspakke i topp
kvalitet, inkludert drakt, til odel og eie, mot av treningsavgiften økes. Tidlige
sonderinger rundt dette antyder at vi godt innenfor en treningsavgiftsøkning på
kr. 1.000,- pr. medlem vil kunne skaffe til veie utstyr med en mangedoblet
markedsverdi ved salg over disk i Norge sett i forhold til
treningsavgiftskostnadsøkningen. I sum vil dette kunne styrke gruppas økonomi,
samt at hvert enkelt medlem, både de som uansett ville kjøpt klubbtøy og de
som ville kjøpt nødvendig treningstøy andre steder, totalt sett vil komme ut i
pluss. I tillegg vil forhåpentligvis logistikken rundt vårt utstyr, ved at dette deles
ut til medlemmene kun 1 gang pr. år, kunne bli mye mindre omfattende. At alle
medlemmer også ville ha lik og klubb-byggende bekledning vurderes også som
positivt og sosialt samlende.
Mye utredningsarbeid rundt dette gjenstår, inkludert vurdering av andre modeller
(inkludert nåværende løsning). Styret vil besørge en inkluderende og åpen
prosess blant våre tillitsvalgte ifm. disse vurderingene.
Men siden en evt. direkteimportløsning mest sannsynlig vil innebære en
forhåndsbetalingsløsning, samt at produksjon og transport er tidkrevende
prosesser, fremmer styret, for å kunne være i posisjon til evt. å kunne innføre ny
utstyrsløsning til sesongen 2019, i forbindelse med fastsettelse av
treningsavgifter for sesongen 2018 et forslag å gi styret en fullmakt til å i løpet av
året 2018 å fastsette treningsavgift for sesongen 2019. Denne fullmakten er
begrenset oppad til en treningsavgiftsøkning på kr. 1.000,- pr. medlem, og vil
innebære at hvert aktive medlem årlig får en langt på vei nødvendig og
omfattende utstyrspakke til en markedsverdi som langt overstiger denne
utgiftsøkningen.
Konsekvensen av dette forslaget er at fastsettelse av treningsavgifter for 2019,
gitt at den beskrevne utstyrsløsningen blir realisert, fastsettes av styret etter
fullmakt i løpet av 2018 og ikke på årlig møte i 2019.
Med dette prisnivået vil vi fortsatt være av de mer moderate klubbene i Oslo,
ukorrigert for aktivitets- og utstyrsnivå.

