Forslag til kontingent 2018
Årsmeldingen viser tydelig at foreldregruppa er lite interessert i å jobbe dugnad. Styret har gjort flere
tiltak for å motivere til dugnadsarbeid:
•
•
•

Endret fordeling fra 50/50 til 80/20.
Tilbud om alternative dugnader: vakttjeneste, kakesalg og salg av kaffeavtaler.
Ved tilbud om salg av kaffeavtaler gikk 100% av inntekten til medlemmets turkonto.

Klubben har et svært godt samarbeid med City Security og ProSec, dette har gitt oss gode
betingelser. Samarbeidet med andre lag og foreninger er imidlertid en nødvendighet ettersom såpass
få foreldre ønsker å jobbe dugnad.
Styret anbefaler at dugnadsdelen gjøres om til normal kontingent. Styret ønsker å opprettholde
tilbudet om å jobbe dugnad, som et alternativ til innbetaling.

Kontingent
Nye utøvere som velger å fortsette etter de to første øvelsene binder seg til å fortsette som
medlemmer ut skoleåret. Årsaken til at det ikke gis mulighet til å slutte midt i året, er at det
ødelegger for andre i drilltroppen (koreografi, formasjoner osv.), endring i antall i troppen skaper
støy ifm undervisningen og fordi det bestilles kostymer og/eller uniformer til medlemmer i Indre
Østfold Drill.
Halvårlig kontingent:
GRUPPE
DRILLDANS (TRENING HVER UKE)
TROMMEDRILL (TRENING ANNENHVER UKE)

FØRSTE HALVÅR
FRA ANDRE HALVÅR
1.100,2.300,750,2.000,-

Det gis søskenmoderasjon med kr 750,- pr barn pr halvår utover ett medlem (etter første halvår).

Dugnad
Indre Østfold Drillklubb tilbyr muligheten for å dekke inn kontingenten gjennom dugnadsarbeid. Av
denne inntjeningen går 80% til turkonto og 20% til drilltroppen. Styret i Indre Østfold Drill vedtar
retningslinjer for all type dugnadsarbeid, herunder regler for godtgjøring til den enkeltes turkonto.

Turkonto
Det kan avtales trekk fra turkonto for å dekke utgifter til turer, seminarer, kontingent og utstyr som
benyttes ifm drilltroppen. Dersom turkontoen har positiv saldo når et medlem slutter kan beløpet
utbetales, begrenset oppad til kr 4.000,- Ønske om utbetaling fra turkonto må meldes klubben i
forbindelse med utmelding, senest innen regnskapsårets slutt.

Treningshelg
Pris for treningshelg med overnatting er kr 250,- pr medlem, øvrige dags- og helgetreninger inngår i
medlemskontingenten.

Drillprogram
Drillere som skal ha solo og/eller duett holder sine egne kostymer, men disse skal godkjennes av
instruktør før innkjøp/sying.
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