
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i 
Klepp svømme- og stupeklubb 2020 

 

23.11.2020 kl. 19:30 på TEAMS 
 

 

 

 

Saksliste 
 

1. Godkjenning de stemmeberettigede 
 

2. Godkjenning av innkalling 

  
3. Godkjenning av saksliste 

 
4. Valg av ordstyrer og referent, samt to medlemmer til å 

underskrive protokollen  
 

5. Endring i fritak av treningsavgift 
 

 
 

 
  



VEDLEGG sak 5.  
Fastsettelse av kontingent og treningsavgift 

 
Følgende kontingent og treningsavgift ble godkjent på 

årsmøtet 2020 avholdt den 3 mars 2020. 
 
Fastsettelse av kontingent og treningsavgift i KSSK. 

• Medlemskontingent: kr 200,- for aktive medlemmer.   
• Medlemskontingent: kr 100,- for styremedlemmer, trenere og 
andre med tillitsverv   

 
Trenings- og kursavgift:  

• Konkurransegruppe og rekrutt (Grp A-E): kr 2.400,- per år  
• Styrketrening på Tolo: 150,- per måned 

• Konkurransegruppe stup: kr 1.800,- per år  

• Ved deltakelse på både svømming og stup betales det full pris på 
svømming og 50% på stup, gjelder både konkurransegruppe og 

kurs 
• Masters: kr 1.000,- per år  
• Søskenmoderasjon: Det betales full pris for barn nr 1, barn nr 2 og 

nr 3 får kr 200,- i søskenmoderasjon  
• Videregående kurs (sjøløve, sel, delfin og hai) og rekrutt: 1.500,- 

per halvår 
• Begynnerkursavgift: kr 120,- per kurstime / totalpris max 1.800 

per kurs 
 

 

Begrunnelse for sak 5 
Årsmøtet 2020 vedtok å ta ut følgende to punkter fra seksjonen 

‘Fastsettelse av kontingent og treningsavgift’: 
• Barn av trenere, basistrenere og styremedlemmer fritas for 

treningsavgift  

• Barn av hjelpetrenere og andre med tillitsverv får 50% i avslag på 
treningsavgiften  

 
Punkt nummer 1 har styret besluttet de ønsker å gjeninnføre i denne 
seksjonen gjennom vedtak på et ekstraordinært styremøte. Begrunnelsen 

for dette er at trenere, basistrenere og styremedlemmer legger ned 
betydelig ressurser i klubben uten kompensasjon. Fritak for egne barn var 

det eneste godet for denne gruppen. Styret innser at denne ordningen 
med fritak for treningsavgift bør gjeninnføres for å kunne engasjere 

foresatte til å påta seg ulike verv i klubben. 
 
Det siste punktet over er dekket gjennom presiseringen som ble vedtatt 

på årsmøtet 2020 under seksjonen ‘Fastsettelse av trenerhonorar’:  
• Hjelpeinstruktører med barn i klubben får instruktørhonorar 

tilsvarende 50% av kursavgift på det kurset de stiller opp på 
 
 

 
 



Ny tekst vil være som følger: 
Fastsettelse av kontingent og treningsavgift i KSSK. 

• Medlemskontingent: kr 200,- for aktive medlemmer.   
• Medlemskontingent: kr 100,- for styremedlemmer, trenere og 

andre med tillitsverv   
 

Trenings- og kursavgift:  

• Konkurransegruppe og rekrutt (Grp A-E): kr 2.400,- per år  
• Styrketrening på Tolo: 150,- per måned 

• Konkurransegruppe stup: kr 1.800,- per år  
• Masters: kr 1.000,- per år  
• Videregående kurs (sjøløve, sel, delfin og hai) og rekrutt: 1.500,- 

per halvår 
• Begynnerkursavgift: kr 120,- per kurstime / totalpris max 1.800 

per kurs 
• Søskenmoderasjon: Det betales full pris for barn nr 1, barn nr 2 og 

nr 3 får kr 200,- i søskenmoderasjon  
• Ved deltakelse på både svømming og stup betales det full pris på 

svømming og 50% på stup, gjelder både konkurransegruppe og 

kurs 
• Barn av trenere, basistrenere og styremedlemmer fritas for 

treningsavgift  

 
 


