
Sak til årlig møte 15/2-21 i NIF-Bobcats 

Styret ønsker tilslutning fra årlig møte i NIF-bobcats til å fremme følgende sak til årsmøtet i 
Nesodden Idrettsforening: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til årsmøtet 18/4-21 i Nesodden Idrettsforening  

Fra Nesodden IF – Bobcats (basketgruppa) 

        Nesodden 15/2-21 

 

Forslag til årsmøte 2021 vedr adm-kostnader for gruppene 

Nesodden IF – basketgruppa (Bobcats) mener Nesodden Idrettsforening (NIF) gjør en god innsats og 
er en god og viktig støtte for alle lag som er organisert under NIF. NIF er pr i dag avhengig av 
økonomisk støtte fra medlemmer og lag for å sikre sin årlige drift, i tillegg til sponsorinntekter og 
andre inntekter. 

NIF får sin økonomiske støtte blant annet gjennom årlig «NIF-avgift» som faktureres samtlige 
medlemmer i alle underklubber. Deretter blir hver underklubb belastet et årlig «adm-kosntads-
beløp». For basket-gruppa utgjør dette (i 2021) en kostnad på 127 000 NOK til NIF. Dette kommer i 
tillegg til de 400 kr som hvert medlem betaler direkte til NIF. I vårt tilfelle utgjør det ytterligere 309 
kroner per medlem som NIF da tar indirekte. 

Bobcats mener dette er en uheldig og unødvendig praksis. Bobcats mener denne 
dobbeltfaktureringen gir en unødig belastning av undergruppenes økonomi – som mange sliter med 
å få til å gå i hop.  

Bobcats mener alle kostnader må tas via den årlige NIF-avgiften og at denne må økes tilsvarende. Det 
vil gjøre NIF-kostnadene mer gjennomsiktige, og vil samtidig vise de faktiske kostnadene ved å drifte 
Nesodden Idrettsforening. 

Det bør også tjene som en motivasjon for NIF å være mer ansvarlig for kostnadene. Akkurat nå er det 
lite i veien for at NIF øker kostnadsgrunnlaget og ganske enkelt øker fakturaverdien som sendes til 
undergruppene. 

Bobcats foreslår følgende til årsmøtet til Nesodden Idrettsforening (som avholdes 18/4 kl 18): 

Nesodden IF – basketgruppa (Bobcats) ønsker at dagens praksis med å belaste 
adm-kosntaden fra undergruppene endres til at denne finansieringen gjøres via 

ordinær NIF-avgift som kreves pr medlem. 


