Røros Idrettslag
Hovedlaget

Sak 2 – For årsmøtet i Røros IL – 22. mars 2017:
Fakturering av treningsavgift for barnefotballen, 7-10 år
Forslagsstiller: Røros IL Fotball, ved styreleder Tor Erik Stokke.
Grunnlag:
•
•
•
•

•
•

Røros IL Fotball har, etter vedtak i Røros Idrettslag, ikke kunnet fakturert barnefotballens
spillere i alderen 6-10 år.
Dette gir gruppa en økonomisk belastning, dette med kunnskap om at vi bruker store
ressurser på å vedlikeholde baner som denne gruppen er den største brukeren av.
Barnefotballen 6-10 år trener i Verket Røros, som nå igjen, øker sine priser med 25%.
RILFO klarer ikke ut ifra rådene økonomi, å anskaffe det tekniske utstyr som NFF anbefaler.
Heller ikke å opprettholde ønsket aktivitetsnivå eller kvalitet i Verket Røros – Øra Stadion for
aldersgruppen uten at det tilføres mere ressurser/økonomi inn.
Røros IL Fotball var eneste Klubb på NFF/Trøndelag sitt FLK-kurs (september 2016) som ikke
fakturerte aldersgruppen for aktivitetsavgift.
Per i dag så kan denne gruppen kun faktureres via «Idrettsskolen». Dette fordeles så mellom
alle særgruppene, RIL. Dette gir ikke RILFO særlig eller nok økonomi.

Fra årsmøte i RILFO 27.02.17
INNSTILLING NYE AKTIVITETSAVGIFTER SESONGEN 2016/2017
KLASSE

NY AVGIFT

GAMMEL AVG

Barnefotball 7-8 år

*750,-

(0,-)

Barnefotball 9-10 år

*1000,-

(0,-)

G/J 11/12

2200,-

(1800,-)

G/J 13/14

2600,-

(2200,-)

G/J 15/16/17

3000,-

G/J 19

3000,-

6. div senior

3250,-

(3000,-)

Senior veteran over 32
år/oldboys

2400,-

(2000,-)

Senior damer, a-lag

3250,-

(3000,-)

Senior herrer, a-lag

3250,-

(3000,-)
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NB! * = Forutsetter godkjenning i Røros Idrettslags Årsmøte 2017, etter søknad fra RILFO.
Aktivitetsavgiften dekker i stor grad:
o
o
o
o
o
o
o

Forsikring og påmeldingsavgift til Norges Fotballforbund.
Trenere/lagledere
Dommerutgifter
Innendørstreninger
Drift og vedlikehold av Øra Stadion.
Trener- og lederkurs/kompetanseheving m.m.
Diverse utstyr til bruk på trening og kamp

Som medlem i Røros IL Fotball forplikter spillere/foreldre til å bidra med dugnadsinnsats.
Eksempler på dugnader er:
o Vårdugnad, klargjøring av baneanlegg for sesong
o BergstadCupen
o Parkeringsvakter RørosMartnan
o Kioskdugnad
o Høstdugnad etter endt sesong
o RBK-Fotballskole
På vegne av klubben kan det enkelte lag oppfordre til dugnader utenom dette.
NB! Medlemskap i Røros IL (hovedlaget) er en forutsetning.

****************

Forslag til innstilling og vedtak:
Røros IL Fotball søker, etter vedtak i eget årsmøte, Røros Idrettslag om tillatelse til å kunne ta betalt
for aktiviteten for spillere i gruppen 7-10 år.

Styrets innstilling til vedtak:
Styret innstiller på å opprettholde løsningen for barn under 10 år som den er i dag.

Vedtak:

