
KONTINGENT FOR 2024

Årsmøtesak 7 – 2023

Bakgrunn:
Kontingenten som kreves inn av Aron skytterklubb er delt opp i 3 deler:

• Kontingent til forbund.
• Kontingent til krets.
• Kontingent til klubb.

Det er årsmøtet som fastsetter klubbkontingent. De øvrige kontingentene fastsettes av de respektive 
organisasjonsledd og klubbene faktureres i henhold til rapportert medlemstall.

Klubbkontingenten har i flere år nå vært kr. 550 for voksne fra fylte 21 år (seniorer) og kr. 275 for 
ungdommer  / juniorer under 21 år og pensjonister fra fylte 67 år.

Styrets vurdering:
Det har vært en betydelig prisstigning på enkelte varer de siste årene. Spesielt når det gjelder priser på 
stål og byggevarer har dette vært merkbart for klubben under oppgraderingen av banen på Aronsløkka. 
Klubben har likevel hatt så god økonomi at styret har funnet det unødvendig å foreslå økte 
kontingentsatser.

De foreliggende planene om å bygge nytt klubbhus / luftbane, endrer de økonomiske forutsetningene 
for klubben dramatisk. Mesteparten av klubbens oppsparte midler vil gå med til prosjektet. I tillegg vil 
driftsutgiftene til et slikt bygg bli vesentlig høyere enn det vi i dag har til drift av Aronsløkka og leie av 
Drammenshallen. Dette skjer samtidig med at Norge har den høyeste inflasjonen vi har hatt på flere 
tiår.

Styret finner det derfor helt nødvendig å foreslå ei økning i klubbkontingenten fra 2024. Ei økning på 
kr. 150,- pr medlem vil tilføre klubben årlige ekstrainntekter på i overkant av kr. 80.000. Dette er 
inntekter som vil komme godt med i byggeperioden og som dessuten vil være nødvendig for å sikre 
drifta i framtida.

Styrets forslag:
Årsmøtet 2023 vedtar følgende kontingentsatser for 2024:

Ungdom / junior:   kr. 425,-
Senior fra 21 år   kr. 700,-
Pensjonister fra 67 år  kr. 425,-

Dette kommer i tillegg til de til enhver tid fastsatte kontingentsatser til krets og forbund.


