
Versjon 1 - februar 2013 

Prinsipper som ligger til grunn for dugnad /
økonomimodellen. 
KSK skal være en moderne, veldrevet organisasjon som både satser på 
elitesvømming, på breddeidrett, svømmeopplæring samt Masters/mosjon.  
Rekruttering av elitesvømmere skal skje via svømmeskolen og partier 
tilpasset de yngste svømmernes og deres ferdighetsnivå. Rekruteringen skal 
også skje ved å være en klubb som tar imot svømmere fra andre steder i 
Finnmark (Russland og andre plasser i Norge). Det skal også legges til rette 
for funksjonshemmede som ønsker å svømme.  Klubben skal gi et bredt 
sportslig tilbud og være et sted for sosialt samvær, team-bygging og 
kompetanseutvikling. Klubben skal være en klubb med høy sosial profil og 
alle utøvere skal ha den samme mulighet uansett hvor barnet kommer fra. 

Utgiftene til klubben er det vi til enhver tid bruker for å kunne oppnå de 
målene vi har. De aller fleste kostnadene brukes til trening og deltakelse på 
stevner/leire. Disse kostnadene kan tilskrives den enkelte utøver. Dette gjør 
at det er mulig å regne ut hva hver enkelt utøver bruker av penger iløpet av 
en tidsperiode (sesong).  

For å danne grunnlag for klubben trengs bredden/massen av svømmere. For 
å tilrettelegge for disse utøvere vil alle få tilbud å trene, delta leire og stevner. 
Disse stevnene vil være våre «buss stevner». (Vadsø, Karasjok, Lakselv, 
Alta, Hammerfest og Rovaniemi / Kemi. I tillegg til stevner rett over grensen til 
Russland). Til de utøverne som vil bli morgendagens eliteutøvere vil disse få 
tilbud om flere stevner i inn og utland, samt treningsleire. 

Klubben vil til enhvertid gjøre det som er mulig for å holde kostnadene så 
lave som mulige. Dette må likevel ikke gå på bekostning av det sportslige. 

Det vil alltid være styret som bestemmer hvordan man best forvalter 
økonomien i klubben. Dette dokumentet blir veiledende, og det blir opptil 
styret å ta evt. besluttninger om å endre på disse veiledningene. Det må i så 
fall være skriftlig begrunnet i et referat fra styret. Det skal uansett aldri være 
slik at noen av våre medlemmers dugnadspenger som er på deres «konto» 
blir tatt fra dem. Det er heller ikke lov å «låne» penger fra denne spesielle 
bankkonto.  



Treningsdress. 
Alle klubbens medlemmer skal ha klubbutstyr når de representerer klubben. 
Dette gjelder så lenge som klubben har en dress å tilby. Det er viktig at vi er 
lojale overfor våre sponsorer. Det blir opp til styret å passe på at de minste får 
tilbud å ha hele eller deler av treningsdress settet. Dette pga kostnadene til 
den enkelte utøver.  

Kostnader. 
Stort sett alle kostnadene som klubben har går direkte til å oppnå våre 
sportslige mål. Vi vil dele disse opp i 4 forskjellige kategorier. 

1. Administrasjon. Det vil være kostnader med det å drive KSK. Medlemskap 
i kretsen, Norges svømmeforbund og andre. Leie av møterom til 
styremøter, årsmøte og andre møter. Kontorutgifter som papir, blekk til 
skrivere, datamaskiner osv. Innkjøp av andre ting som taes opp i styret, 
f.eks premieskap osv. Diverse gaver og oppmerksomheter. Utdanning av 
trenere og ledere. Deltakelse på kretsting, svømmeting og trener og 
lederkonferansen. ETC. 

2. Deltakelse på «buss stevner». Kostnader til disse stevnene er transport, 
overnatting, bespisning, påmeldingsavgifter, tapt arbeidsfortjeneste, 
kostgodtgjørelse osv.  

3. Treningskostnader. Leie av Barentsbadet og andre arenaer som trengs. 
Betaling av trener, innkjøp av nødvendig utstyr til trening (pullboy, plater, 
baller, stoppeklokker, bekledning av trener osv). 

4. Deltakelse på andre stevner og leire. De av medlemmene som er dagens 
eliteutøvere eller er morgendagens eliteutøvere trenger mer trening og 
oppfølging. For å få dette til er det vanlig at de deltar på flere stevner og 
treningsleire i inn og utland. Kostnader til disse stevnene er transport, 
overnatting, bespisning, påmeldingsavgifter, tapt arbeidsfortjeneste, 
kostgodtgjørelse osv.  

Det vil til enhver tid være mulig å holder oversikt over hvor mye penger den 
enkelte utøver koster KSK. De kostnadene som gjelder alle (administrasjons 



kostnader) blir delt likt på alle medlemmene uansett hvor mye medlemmet 
trener.  

Finansiering. 
Da et av målene til klubben er at alle utøverne skal få det samme gode 
tilbudet, uansett opphav, vil måten å skaffe de nødvendige pengene være 
forskjellig fra utøver til utøver. Dette er noe vi i KSK prøver å tilrettelegge for.  

For å kunne drive klubben trenger vi inntekter. De som må skaffe disse 
inntektene er klubbens medlemmer. KSK definerer at det er 4 måter å skaffe 
penger på.  

1. Medlemmene betaler. Klubbens medlemmer betaler medlemskontingent 
og treningsavgift. Treningsavgiften skal speile det tilbud treninger det 
enkelte medlemmet tilbys. I tillegg betaler medlemmene egenandeler ved 
deltakelse på stevner/leire/arrangementer. 

2. Støtteordninger. Alle idretslag får en del offentlig støtte. Dette er 
momskompensasjon, lokale kulturmidler og LAM midler. Det er også mulig 
å søke ekstraordinære midler fra kommunen og andre offentlige etater 
(Barentssekretæriatet med flere). En annen støtte som er viktig for oss er 
sponsorer. Vi jobber kontinuerlig for å få bedrifter med på vårt lag. Det vi 
tilbyr dem er skjermreklame og reklame på drakter. I tillegg til en del andre 
reklameplasser. Alle lag og foreninger som er medlem i frivillighetsregistret 
har mulighet for å få grasrotandelen.  Det forekommer også at vi mottar 
gaver o.l. 

3. Dugnader. Klubben er avhengig av å få inn mere penger enn det vi klarer 
gjennom støtteordninger. Derfor må resten av pengene vi trenger skaffes 
gjennom dugnader og innbetalinger fra medlemmene. Forholdet mellom 
disse måtene å skaffe penger på avhenger av muligheten til å få/
gjennomføre dugnad og betalingsevnen/viljen til medlemmene.  

For å gjøre dugnad mer attraktiv for det enkelte medlemmet, ønsker vi med     
denne ordningen at medlemmene får godskrevet deler av det han/hun jobber     
inn direkte til medlemmet selv. De medlemmene som da ønsker å jobbe        
dugnad får mindre å betale selv. Mens de som ønsker å jobbe lite dugnad da        
har muligheten til å betale mer selv. 



4. Svømmeskolen. KSK er medlem i Norges svømmeskoler og gjennomfører 
svømmekurs etter deres model. Dette er vår største rekruteringskilde, men 
også en stor inntektskilde. Vi ønsker derfor at dette skal ansees som en 
del dugnad. 

For at KSK skal være en klubb for alle har vi et godt sportslig tilbud til alle. 
Dette inkluderer både treninger og reiser på svømmestevner. De utøverne 
som ønsker å benytte seg av vårt bredde tilbud vil få noen treninger i uken 
(avhengig av alder, ønsker og vår mulighet å gi tilbud) og tilbud om å være 
med på våre «buss stevner». KSK skal tilstrebe seg å holde kostnadene på 
både treninger og reiser så lavt som mulig for de av våre medlemmer som 
ønsker dette. Det er naturlig at dette gjelder våre yngste medlemmer 
(svømmeskolen, D og C gjengen). I tillegg har vi en del utøvere som ønsker å 
trene svømming uten å ha ambisjoner om å bli morgendagens eliteutøvere. 
Disse skal få et tilbud hos KSK som er tilpasset dem selv. (Så langt det er 
mulig for oss å gi et slikt tilbud). Men tilbudet er forpliktende for både utøver 
og klubben.  

Det skal også tilstrebes at egenandelene på disse stevnene ikke skal 
overskride 1 % av 1 G (Grunnbeløpet til staten).  

Når det gjelder de utøvere som er eliteutøvere eller morgendagens 
eliteutøvere fordeler vi kostnadene på deres stevner/leire utenom våre buss 
stevne på følgende måte. De leire/stevner o.a. betales det egenandeler etter 
selvkost prinsippet. For å minske denne utgiften er det mulighet for å jobbe 
inn penger til egenandeler ved hjelp av dugnad. (Se under, ekstra dugnad). 
Mener klubbens styret at økonomien tillater dette vil klubben være med på å 
betale for deler av disse reisene 



Obligatoriske dugnader. 
Som medlem i KSK vil det være like naturlig å delta på klubbens treninger 
som på klubbens dugnader. Det vil iløpet av året være noen dugnader som er 
obligatoriske for alle medlemmene. Da klubben vil være i en endring hele 
tiden vil disse dugnaden også endres. Dette vil da måtte taes opp på i styret/
årsmøte og denne planen vil da bli revidert.  

Pr 1 feb 2013 vil følgende dugnader være obligatorisk. 

- Hjelpe til under planlegging og gjennomføring av vårt stevnet, 
Barentsstevnet. 

- Hjelpe til under årets juleavsluttning / juletrefest.og sommereravsluttning. 

- Hjelpe til ved sosiale arrangement i klubben / gruppen. 

- Selge lodd.  

Ekstra dugnad./ Opptjeningsdugnad. 
For at vi skal kunne tilby våre medlemmer å være eliteutøver eller 
morgendagens eliteutøver trengs det mer ressurser enn det som trenges for 
å gi tilbud til bredden (Disse får et tilbud om noe trening og «buss» stevner). 
Det kan også være at noen medlemmer ønsker å redusere deres 
innbetalinger til klubben gjennom å gjøre en ekstra innsats på 
dugnadsfronten. Og dette er også mulig.  

Det klubben skaffer av dugnad ut over den obligatoriske dugnaden vil være 
frivillig for det enkelte medlem. For hver enkelt dugnad vil styret sette et hvist 
antall kroner pr dugnad eller kroner pr arbeid time. (Det må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle og kommuniseres ut før evt dugnad starter) som godskrives det 
enkelte medlemmet/medlemsfamilien. Disse pengene settes inn på egen 
konto i banken. Det føres så et eget regnskap for dugnadskronene. Når 
medlemmet så skal ut å bruke penger, vil egenandelen på det enkelte 
stevnet/leiren/treningsavgiften først taes fra disse pengene. Har ikke 
medlemmet nok penger på sin «konto» vil de måtte betale resten selv av 
egne penger.  



Alle medlemmer i klubben kan ha en slik konto. Alt fra babysvømmere til 100 
års masterssvømmere. Hvem som jobber ekstra dugnad behøver 
nødvendigvis ikke være medlemmes selv. Det kan i tillegg til foreldre/
foresatte være besteforledre, tanter, onkler, naboer osv. Men det må på 
forhånd planlegges hvem denne dugnaden skal tilskrives. 

Ofte har klubben flere søsken som aktive medlemmer. Det kan også være en 
mor som svømmer masters og en sønn som svømmer på B gjengen. Da vil 
det være familien sett under ett som eier denne kontoen for dugnad.  

Er det noen av våre medlemmer eller sympatisører som ønsker å tjene inn 
penger til noe spesielt, vil det også være mulighet for at man oppretter en 
konto for ekstradugnad til dette også.  

Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å overføre noe penger fra en konto 
for ekstra dugnad til en annen. Det må søkes og argumenteres for til 
klubbens styre. Så må styret ta stilling til dette i hvert enkelt tilfelle. Et viktig 
argument i dette arbeidet er klubbens totale økonomi.  

Når et medlem slutter i klubben og det er penger igjen på deres konto for 
ekstra dugnad. Da vil disse pengene stå igjen på deres konto i 2 hele 
kalenderår etter at de har sluttet. Når disse 2 årene er gått og det ikke ser ut 
som om at medlemmet skal begynne igjen tilfaller pengene klubben. Da vil 
pengene overføres til klubbens brukskonto. Er det slik at dette medlemmet 
ønsker at pengene skal tilfalle noe spesielt, vil dette kunne gjøres ved en 
søknad til styret. Men det vil ikke være mulig å overføre dette til andre 
medlemmer. (se ovenfor) 



Andre oppgaver: 

For å kunne drive klubben er det mange som må gjøre oppgaver som ikke 
direkte innbringer penger til klubben. Disse oppgavene blir også verdsatt som 
ekstra dugnad. For å få inn pengene til dette, vil deler av det som jobbes inn 
på ekstradugnaden fordeles slik at man kan verdsette disse oppgavene også.   

Oversikt over slike oppgaver med verdsetting. 

(Det er kun forslag til beløp. Det er tatt fra løse luften og må gjennomarbeides 
mer slik at dette blir mest mulig rett. Dette er pr 1 feb 2013). 

Oppgaver Verdsettes

Leder 15000

Nesteleder 7500

Kasserer 10000

Sekretær 3000

Styremedlem 1000

Varemedlem i styret 1000

Revisor 1000

Valgkomite 1000

Stevneleder Barentsstevnet 10000

Medlem i stevne komiteen 5000

Leder for bowlingen 10000

Sponsor leder 5000

Leder svømmeskolen 5000



Medlemskontingent. 
Det er årsmøte som kan endre medlemskontingenten. Pr. 1 feb 2013 har 
svømmeklubben kun enkeltmedlem (medlemmer som er over 18 år) og 
familiemedlemmer. Prisen for disse er henholdsvis 150,- og 300,- kroner.  

Treningsavgift. 
Treningsavgiften bør speile det tilbudet den enkelte svømmeren får. Normalt 
vil et medlem kunne få tilbud om svømmetrening, styrketrening, basistrening 
og alternativ trening. (Klatring, ski, lange marsjer, lagspill som innebandy, 
basket o.l og andre fysiske aktiviteter).  

Pr. 1 februar har klubben følgende treningsavgifter for A, B, C og noen 
videregående svømmekurs. Prisene er henholdsvis 1000, 750, 300 og 300. 
Det gies søskenmoderasjon med 50 % på den andre, tredje....  barnet. Disse 
prisene er pr halvår trening. 

KSK vil ha 3 forskjellige typer medlemmer. De som bor og trener i Kirknenes, 
De som kommer fra andre plasser i fylket, men bor på hybel, går på skole og 
trener i Kirkenes. Disse kan representerer vår klubb eller hjemmeklubben. 
Den siste kategorien er de som kommer fra Kirkenes, vil representere KSK 
men trener andre steder. (F.eks NTG i Tromsø). Treningsavgiften må også 
speile dette. 

Det vil være mulig å jobbe ekstra dugnad slik at denne avgiften blir mindre 
eller helt borte. 

Praktisk gjennomføring. 
I dette kapitlet vil vi gjennom forskjellige eksempler og noen forklaringer 
prøve å vis hvordan dette skal gjøres i praksis. 

Alle våre medlemmer har et grunntilbud. Dette skal være et lavterskel tilbud, 
der dugnadsplikten er liten og kostnadene er lave. Dette gjelder våre minste 
utøvere og de som ønsker å være en del av klubben men ikke være 
eliteutøvere eller morgendagens eliteutøvere. Disse medlemmene får tilbud 



om treninger et vist antall ganger i uken i tillegg til å få være med på våre 
«buss stevner».  

For de av våre medlemmer som enten er eliteutøvere eller er morgendagens 
eliteutøvere vil de i tillegg til grunntilbudet få flere reiser og mer trening. Dette 
vil koste en del penger og/eller tid for familien.  

Alle tilbuden som klubben gir koster medlemmene en del penger. For å kunne 
redusere disse utgiftene for seg selv, kan medlemmene jobbe ekstra dugnad. 
Deler av disse inntektene vil direkte komme det enkelte medlemmet til gode.  

Etter å ha jobbet sin del av obligatorisk dugnad vil resten av dugnaden være 
ekstra dugnad. Deler av de inntektene som denne ekstra dugnaden gir vil bli 
satt inn på en egen bankkonto, å bli merket akkurat det medlemmet. Når det 
aktuelle medlemmet skal reise eller betale en eller annen avgift vil man først 
gå inn i bankkontoen for å ta ut penger derfra. Er det manko her vil man 
måtte betale inn resten. 

Medlemmet Per har jobbet sine 4 ganger bowlingdugnad. Når far så går 2 
ganger ekstra på bowlingen jobber han inn 500,- kroner pr gang til sin 
families konto i svømmeklubben. Nå har Pers familie 1.000,- kroner på sin 
konto. Per skal så til Karasjok på stevnet der egenandelen er 500,- kroner. 
KSK går da først inn på kontoen til Per og tar 500,- kroner. Per sin pappa 
betaler ingen egenandel for Per på dette stevnet. Helgen etter skal Per til 
Tromsø på et annet stevnet. Egenandele er her 2.500,- kr. KSK går da inn på 
Per sin konto i klubben og tar de siste 500,- kronene fra kontoen. Det 
mangler fortsatt 2.000,- kroner og disse må Pers pappa betale inn til KSK sin 
brukskonto.  

Turen til Karasjok er et av klubbens «buss stevner». Stevnet i Tromsø er et 
stevnet i den andre kategoriene og går til selvkost. Dette gjør at egenandelen 
er så høy på akkurat dette stevnet.  

Medlemmet Ingrid har vært i klubben helt siden hun var 6 år. Ingirds familie 
har syntes at dugnadsjobbing har vært morsomt, og dermed har de jobbet 
mye dugnad. Opp gjennom årene har Ingrids konto i klubben vokst og vokst 
og de har nå 20.000,- kroner på kontoen. Ingrid slutter i klubben. Pengene 
som er på kontoen deres vil stå i 2 hele år etter at hun har sluttet. Har hun 
ikke begynt igjen, eller det ikke ser ut som om hun skal begynne igjen vil 
disse pengene bli overført til klubbens driftskonto. 

Det må være positivt for alle å begynne å jobbe ekstra dugnad så tidlig som 
muilig. Hvis utøveren blir en av morgendagens eliteutøvere vil det være fint å 



ha en del resserver, derfor kan det være greit å jobbe litt ekstra når barna er 
små. De utøverne som velger å slutte å svømme vil ikke kunne få ut pengene 
fra sin konto. Men det må gies utøveren rimelig tid på å bestemmes seg. Når 
dette er gjort vil pengene gå inn i klubbens kasse og bli brukt til det beste for 
idretten.  

Klubben har medlemmet Ole. Ole har i tillegg til mor og far en sprek bestefar 
som ønsker å bidra for sitt barnebarn. Bestefar er ivrig på å jobbe i 
bowlinghallen og ønsker derfor å jobbe for Ole. Dette er helt greit så lenge 
bestefar har sagt ifra om dette på forhånd. Da vil Oles kont øke. 

For klubben vil det være en stor fordel å ha støttespillere som nødvendigvis 
ikke har direkte tilknytning til klubben via det å være foreldre/foresatte. Disse 
støttespillerne vil alltid være en lojal ressurs til klubben.  

KSK har bowlingdugnad. For denne dugnaden får klubben 120,- kroner timen 
for gjennomført jobb. Hver kveld er på 5 timer, så klubben tjener derfor 600,- 
kroner kvelden. Ut fra dette beløpet bestemmer klubbens styret at 
medlemmet skal godskrives 500,- kroner til sin konto. De resterende pengene  
vil brukes til å godskrives «andre oppgaver» eller til vanlig drift. Klubben har 
også gående «konvolutt lotteri». En konvolutt består av 60 lodd a kr 20,-. 
Gevinsten er en kake til 400,- kroner. Overskudde for hver konvolutt er 800,- 
kroner. Styret i klubben bestemmer at medlemmene får godskrevet 600,- 
kroner til sin konto. Resten går til «andre oppgaver» eller vanlig drift. En 
sommer klarer klubben å få noe gressklipping. Jobben utføres av 2 
medlemmer på til sammen 10 timer. Vi får 10.000,- kroner for denne jobben. 
Styret i klubben bestemmer at medlemmene får godskrevet 150,- kroner pr 
time. De resterende 8.500,- kronene går til «andre oppgaver» eller vanlig drift 
av klubben. 

(Tanker som må skrives mer om) 

- Skal vi si noe om betaling av noen oppgaver? 

- Trener, leder, kasserer, bowlingansvarlig osv. 

- Skal vi si noe om hva det koster å reise på stevner? Julestevnets kostnader. 
Dette for å vise hvilke kostnader 

- Hvordan vi reiser. Reiseplan? Vi reiser bare med profesjonelle sjåfører osv. 

- Hvordan vi fordeler reiser osv. Hvem betaler egenandel. Hvem betaler ikke 
egenandel. Rutiner for hvor mange reiseledere når vi reier med forskjellig 



antall barn. Hva en trener kan forvente når han/hun er med å reise. Hvilke 
prosedyre vi har når noen barn blir kjørt med egen bil av mor/far. Hvilke 
egenandeler skal de ha. Hvilke egenandeler skal det være når man bare er 
med buss, men bor hos andre (f.eks bestemor) osv. 

-


