
 

 

 

Til styret/administrasjon i Vigør    Kristiansand 26.02.2018 

Sak: 10.1 Forslag vedr. kontingent. 

• Foreslår å øke grunnkontingenten med kr. 1000,00 fra og med 2019. 

Bakgrunnen for dette er at jeg de siste årene har vært lotteriansvarlig i klubben. Ser hvert år 

store problemer med å få alle medlemmer til å få solgt loddbok på våren og 6 julekalendere i 

oktober/november. Mange medlemmer roter bort loddbok og kalendere, har også hørt at 

enkelte medlemmer har solgt boken eller kalendere får så å si at de har mistet boken eller 

kalendere. 

Mange av foreldrekontaktene er også fortvilet over at de ikke klarer å få inn loddbøker eller 

kalendere, og vet ikke helt hvordan de skal gjøre det for å få medlemmet til å levere.  

Det og ha slike dugnader med å selge lodd eller kalendere synes jeg hvert enkelt lag selv 

kunne få bestemme, med det mener jeg at klubben gjerne kan ha loddbok-lotteri og 

julekalendere, men hvor de lag som ønsker å selge dette får f.eks. 75% av salget og Vigør får 

25%. Dette er bare eksempler. 

Vigør har også mange nye «landsmenn», mange av disse forstår ikke viktigheten av at det er 

dugnad med loddsalg og julekalendere. Muligens får en del av disse hjelp fra NAV eller noe 

annet til dekning av kontingent i et idrettslag, tror det vil være større aksept for betaling av 

kontingent enn å komme med giro for innbetaling på kr. 500,00 for enn loddbok eller kr. 

600,00 for julekalendere. 

Med vennlig hilsen  Kai Rune Glomså 

 

Sak: 10.2  Vedr. årets loddbok-lotteri 

Er det mulighet for at det kan skrives ut giro med KID nr. som kan sendes med hver enkelt 

loddbok og senere i år med julekalendere. 

Som lotteriansvarlig skal jeg gjerne påta meg jobben med å legge en giro i hver loddbok. 

Bakgrunnen for dette forslaget er at jeg ser at mange av de foreldreansvarlige i lagene sliter 

med å få inn penger for solgte bøker, med dette trur jeg Vigør kan ha en bedre oversikt over 

hvilke medlemmer som ikke betaler loddbøker og foreldrekontakter trenger ikke å bruke tid 

på purring etter purring etter penger som er utestående. 

 

Med vennlig hilsen Kai Rune Glomså, lotteriansvarlig 


