
Sak 10.2 Forslag fra styret – Gjennomgang og videreutvikling 
av klubbens dugnader 

 

Innledning 

Dugnader er en svært viktig inntektskilde for Bøler basket, som for de aller fleste idrettslag, og er helt 
avgjørende for aktivitetstilbudet i klubben. I tillegg er dugnader viktig for å styrke fellesskapet i 
klubben, samtidig som det kan bidra til å holde kostnadene nede for mange familier som et alternativ 
til økt treningsavgift. 

I Bøler basket har vi de siste årene hatt følgende dugnader, med innsats fra foreldre og spillere: 
- Hallvakter (ca. 150 kroner per time) 
- Kioskvakter (salgsinntekter, anslagsvis 500 kroner per vakt) 
- Kransekakesalget (540 kroner per spiller) 
- Arrangør av Den store trenerhelgen (BB har ikke søkt om å stå som arranger 2023) 
- I tillegg har lagene hatt anledning til å skaffe seg inntekter gjennom kakesalg på Bøler senter. 

Styret anslår at dugnadsinnsatsen i gjennomsnitt potensielt skaper inntekter til klubben på om lag 
1840 kroner per spiller per år, sett bort fra inntektene til lagene, fordelt på: 

- 2 hallvakter a 3 timer ( ca. 900 kroner) 
- 1 kioskvakt (ca 250 kroner) 
- Kransekakesalget (540 kroner) 
- Den store trenerhelgen (ca 150 kroner) 

Norges idrettsforbund har utviklet retningslinjer og kjøreregler for dugnadene i idrettslag, som kan 
leses på https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/. Der fremgår det blant annet 
følgende: 

- Dugnad er frivillig og skal stå i rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. 
- Idrettslaget kan ikke pålegge ikke-medlemmer (for eksempel foreldre) å stille på dugnader 
- Idrettslaget kan beslutte at enkeltmedlem som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i 

kontingent og/eller avgift (for eksempel treningsavgift). Beslutning om hvilken økonomisk 
virkning deltakelse på dugnad skal få for medlemmet bør forankres på årsmøtet. 

- Idrettslaget kan ikke ilegge “bøter” eller pålegge medlemmene å betale “dugnadsavgift” for 
manglende deltakelse på dugnad.  

Styrets vurderinger 

NIFs retningslinjer og kjøreregler legger betydelige begrensninger på gjennomføringen av dugnader i 
klubben.  

Oppslutningen rundt klubbens dugnader er varierende mellom de ulike lagene. Enkelte lag har stor 
oppslutning, god gjennomføring av dugnader og betydelige inntekter til lagene. Andre lag kan slite 
med å skaffe vakter og opplever at ikke alle deltar i kransekakedugnaden. Svekket frivillighet synes å 
være et generelt trekk i samfunnet i dag. Men mangelen på frivillighet i klubben kan også være en 
følge av manglende informasjon og opplæring av foreldre ol.  

Samtidig er dugnadene viktig for klubbens inkluderende profil. Dugnadene bidrar til å holde 
treningsavgiftene nede, som gjør det mulig for flere å delta. Dette bidrar til at lagene har nok spillere, 
som er av betydning for alle uavhengig av økonomiske forutsetninger. En slik inkluderende profil 



synes å være enda viktigere i dag enn på mange år, gitt den økonomiske situasjonen i samfunnet i 
dag med høy prisvekst, som treffer deler av målgruppen for Bøler basket. 

Styrets tilrådning 

Styret foreslår å ikke øke treningsavgiften i klubben ytterligere for å kompensere for færre dugnader. 
Vi foreslår derimot at styret jobber videre med å (1) forbedre kommunikasjonen med foreldrene om 
formålet og innholdet i klubbens dugnader, (2) gjennomgå rutiner og forbedre opplæringen av 
hallvakter og kioskvakter, og (3) videreutvikle kransekakedugnaden og ev. andre dugnader. Målet 
med det er å sikre klubben og lagene nødvendige inntekter, at dugnadene er tilpasset foreldre og 
spilleres ulike forutsetninger og behov, og at dugnadene er i tråd med NIFs retningslinjer og 
kjøreregler for dugnader. Styret vil i arbeidet søke å revitalisere klubbens dugnadsutvalg, slik at 
utvalget kan benyttes som en referansegruppe i arbeidet. Styret vil i tillegg aktivt be medlemmer og 
foresatte i klubben om innspill i arbeidet. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet ber styret om å gjennomgå og videreutvikle klubbens dugnader. 


