Norsk Berner Sennenhundklubb
Årsmøtet 2016
Sak 6:

Kontingent for 2017
NBSK har de siste årene sett en uønsket nedgang i medlemstallene, og forsøker å finne måter
å reversere denne trenden på. Avdelingene er det viktigste apparatet for en god drift av
klubben, og det største frynsegodet en får som medlem av NBSK; det er primært aktiviteten i
avdelingene som avgjør om den gjengse bernereier finner klubben verdt den årlige
medlemskontingenten eller ei. Det skjer veldig mye viktig både på nasjonalt og lokalt plan i
NBSK, men en gjennomsnittlig bernereier har primært kjøpt seg en familiehund. Innmelding i
NBSK følger i så fall av et ønske om å bli en del av et lokalt hundemiljø for å treffe hyggelige
mennesker med felles interesse, lære litt om hundehold av hverandre, ha noen å gjøre felles
hundeaktivteter sammen med, også videre. Hvis den lokale avdelingen klarer å tilby dette, blir
medlemmene gjerne værende i miljøet. Hvis ikke, melder de seg ut og forsvinner for NBSK
både lokalt og sentralt.
De fleste avdelingene har en eller annen form for lokal avgift som skal dekke aktiviteter og
utgifter, siden avdelingene ikke mottar økonomisk støtte fra NBSK sentralt. Det har vist seg å
skape enkelte problem at det opereres med to innbetalingskrav. På den ene siden har vi de
medlemmer som tror de har meldt seg inn i NBSK siden de har betalt den lokale
avdelingsavgiften. På den andre siden finner vi de som har betalt NBSKs medlemskontingent,
og tror de automatisk også har alle rettigheter i lokalavdelingen. Denne misforståelsen, til
tross for informasjon, kan fort resultere i at enten får ikke NBSK sin kontingent eller så får
ikke avdelingen sin avgift.
Styret har også fått tilbakemelding om at det oppleves rart å betale en medlemskontingent til
NBSK sentralt, når ikke noe av dette går til avdelingene - som jo tross alt er de som driver det
lokale og daglige bernerarbeidet, og som i stor grad gjør at folk ønsker å være medlem av
klubben. Dette gjenspeiles nok også litt i at det er vanskelig for avdelingsstyrene å skaffe
frivillige til dugnadsarbeid sentralt (og kanskje også verv), spesielt blant de medlemmene som
ikke er utstillingsinteresserte siden mye av dugnadsinnsatsen trengs til bettopp utstillinger.
Det er fare for at det oppstår en oppfatning om at det er to miljø som ikke har så mye med
hverandre å gjøre – de og oss, det vil si NBSK sentralt og avdelingene.
Med bakgrunn i beskrivelsen over, foreslo styret overfor SU i februar 2016 å endre modellen
for NBSK-kontingenten slik at noe av denne går tilbake til avdelingene
Forslaget bestod av to element:
1) En viss andel av medlemskontingenten betales tilbake til avdelingene, basert på antall
medlemmer tilhørende avdelingen.
2) Et fast beløp utbetales til hver avdeling dersom de klarer å stille et tilstrekkelig antall
frivillige til på forhånd bestemte utstillinger/arrangementer/annen dugnadsinnsats.
Denne betalingsmodellen ville gi avdelingene et større incitament til å skaffe nye medlemmer,
jobbe for å holde på eksisterende og å purre opp lokalt de som ikke har betalt, samt til å jobbe
aktivt for å stille med frivillige til NBSKs arrangement. Videre var tanken at medlemmene
ville få større forståelse for og opplevelse av avdelingenes tilhørighet til NBSK.
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Den nye modellen var tenkt å ikke medføre merutgifter for medlemmene, da vi ikke ønsker at
økt medlemskontingent skal føre til færre medlemmer. Det var derfor en forutsetning at
avdelingene samtidig fjernet sine lokale avdelingsavgifter, så totalbeløpet for medlemmene
forble uendret. Med et forenklet system får medlemmene én innbetaling å forholde seg til.
Det skulle også legges til rette for en rettferdig dugnads-plan som tok hensyn til de
geografiske utfordringene i vårt langstrakte land.
Styret diskuterte å øke medlemskontingenten for 2017 med 100 kroner.
Avdelingene skulle få utbetalt 50 kroner per medlem per en viss dato, og få ytterligere 50
kroner per medlem når ønsket og avtalt dugnadsinnsats var gjennomført.
Behandling i Samarbeidsutvalget 06.-07. februar 2016
Signalene fra SU var at det var positivt at noe av kontingenten skulle tilbake til avdelingene,
men det ble reist spørsmål om mulighetene for en rettferdig ordning for tilbakebetalingen.
Videre ble det uttrykt bekymring for at en økning på kr. 100,-, ville medføre at klubben mistet
medlemmer.
Styret valgte etter diskusjonen å endre sitt forslag til økning av kontingenten for 2017 til kr.
20,-. Forutsetningen for denne økningen er at disse kronene skal gå tilbake til avdelingene
som bidrar med dugnadsinnsats. Styret legger frem en sak til høstens SU for drøfting om
hvordan fordelingen skal skje.
Forslag til vedtak til årsmøtet
Kontingenten for 2017 økes med kr. 20,-.
Forutsetningen for denne økningen er at disse kronene skal gå tilbake til avdelingene som
bidrar med dugnadsinnsats
Innstilling
SU anbefaler overfor årsmøtet at kontingent for 2017 vedtas. En representant stemte mot, og
en var avholden.

2

