
Sak 10.1 Innkommet forslag fra Siv Elise Øverlid Olsen 
 

Oslo, 03.02.2023 

 

Forslag til Årsmøtet i Bøler Basket, 23.03.2023 
Jeg vil fremlegge følgende forslag til votering under Årsmøtet i Bøler Basket 23.03.2023: 

Treningsavgiften økes med 540 kr pr spiller pr år. 

Bakgrunnen for forslaget er at denne summen mulig oppleves som en skjult kostnad for 
medlemmene i klubben, da det forventes en inntjening til klubbkassa tilsvarende dette beløpet pr 
spiller i forbindelse med det årlige kransekakesalget.  

Familier med økonomiske utfordringer kan få støtte fra kommunen, bydelen og ulike organisasjoner 
til å dekke treningsavgift, lisens og kontingent, også dersom treningsavgiften økes med 540 kr. 
Imidlertid får de ikke støtte til produktsalg, denne forventede inntjeningen kan derfor virke mindre 
inkluderende enn tilsiktet for de med utfordrende økonomi og begrenset sosialt nettverk. 

Det forventes 540 kr pr spiller på de ulike lagene, eksempelvis et lag med ti spillere så forventes det 
5400 kr fra lagets salgsinntekter til klubbkassa. Når flere av spillerne da ikke selger noe, tas summen 
på 540 kr fra overskuddssalget til de andre spillerne. Dette kan virke demotiverende for de som 
selger en del kaker, som kanskje yter litt ekstra for å skaffe penger til lagkassa.  

Det er mye organisering rundt kransekakene, og det er varierende hvor fornøyde kundene er. Ut ifra 
et miljøperspektiv kan det også hende at kransekakesalget skal vurderes på nytt- det er mye 
transport involvert i salget, og jeg tror at ganske mange kaker blir kastet til slutt.  

Det kan selges ulike produkter på de ulike lagene (også kransekaker om ønskelig), og det bør absolutt 
oppfordres til dette med det som formål at egenandeler til cuper og sosiale arrangementer holdes så 
lave som overhodet mulig, slik at det er mulig for alle spillerne å delta uavhengig av foresattes 
økonomi.  

Salg av produkter bør for øvrig ikke kalles «dugnad» eller «salgsdugnad»- dette undergraver den 
rette betydningen av begrepet «dugnad»- som dessverre har synkende oppslutning i samfunnet.  

Alternative utregningmodeller for fordeling av salgsinntekter fra lag til klubbkassa kan vurderes, om 
noen har forslag til dette og det er ønskelig å videreføre kransekakesalget samtidig som man 
beholder treningsavgiften på eksisterende nivå.  

Mvh 
Siv Elise Øverlid Olsen 
Lagleder 
G08/09 Hvit 

 



Styrets vurdering: 

Styret mener dette er et viktig forslag, som reiser en viktig diskusjon i klubben. 

Styret mener en økning av treningsavgiften er nødvendig og har foreslått endringer slik det fremgår 
av sak 11. Der foreslås det en økning av treningsavgiften på 300 kroner for alle, med unntak av 
mosjonistbasket der det foreslås en økning på 100 kroner. En ytterligere økning på 540 kroner for å 
kompensere for kransekakesalget, med en samlet økning på totalt 840 kroner, mener styret vil være 
for høyt og vil ha ekskluderende konsekvenser for store deler av spillergruppen. Klubben kan 
riktignok søke om å få dekket treningsavgiften fra bydelen for familier som står i en vanskelig 
økonomisk situasjon, men dette er risikabelt og usikkert da bydelens midler til dette er begrenset. 

Styret mener også at klubben er avhengig av å fortsette med dugnader. Dette begrunnes blant annet 
med at en økning i treningsavgiften alene ikke er tilstrekkelig til å få budsjettet i balanse. Styret 
foreslår i sak 10.2 å gjennomgå og videreutvikle dugnadene i klubben.  

Etter styrets vurdering vil disse to sakene være et alternativ til forslaget i denne saken, og ber på 
denne bakgrunn at forslaget i sak 10.1 ikke vedtas. 

Styrets tilrådning: 

Forslaget om å øke treningsavgiften med 540 kroner per spiller per år vedtas ikke. 


