
 
 

Horten, 20. februar 2013 
 

Årsmøtet 2013 – forslag til endring av kontingenten, jfr. vedtektenes § 5.6 
og § 8 om kontingentens fastsettelse og fordeling  

 
 
Det vises til vedtektenes § 5.6 der årsmøtet hvert år bestemmer årskontingent og budsjett. 
 
Styret i Seniornett Horten Eldresenter (SHE) har i flere år forsøkt å overføre 
kontingentinnkrevingen til Seniornett Norge (SN) på linje med de fleste andre lokale 
klubbene i Seniornett. Kontingenten er delt i to – en del går til Seniornett Norge og en del 
til de lokale klubbene, jfr vedtektene § 8.  
 
SHE har vedtatt at kontingenten for den lokale delen skal være kr. 125,-. I tillegg betaler 
medlemmene kr 100,- til Seniornett Norge. Samlet kontingent når vi foretar innkrevingen 
selv er da kr. 225,-. Vårt primære ønske er at dette beløpet blir lagt til grunn også ved en 
sentral innkreving. 
 
Det sentrale datasystemet kan imidlertid ikke takle ulike summer for de lokale klubbene. 
Skal vi bruke SN i kontingentinnkrevingen må vi ta det samme beløp som de andre som 
bruker SN i innkrevingen, selv om det jo egentlig er opp til den lokale klubben å bestemme 
den delen av kontingenten. I dag er den lokale andelen bestemt til kr. 150,-, samlet 
kontingent blir da kr. 250,-. Den lokale andelen blir ført tilbake til de klubbene. 
 
Kontingentinnkrevingen er en meget stor jobb for kasserer – en jobb som det er naturlig at 
det sentrale leddet tar seg av. Da våre gjentatte forhandlinger til nå ikke har ført fram, ser 
vi oss derfor nødt til å be Årsmøtet 2013 godkjenne en økning av kontingenten med kr 25,- 
som en tilpasning til det sentrale systemet. Styret ønsker å fortsette å arbeide for en 
endring av det sentrale systemet. 
 
Dersom ovennevnte blir vedtatt av årsmøtet, får dette også konsekvenser for utformingen 
av § 8.  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontingenten for Seniornett Horten Eldresenter økes for 2013 med kr 25,- til totalt kr 
250,-. På dette grunnlaget ber vi Seniornett Norge foreta den årlige kontingent-
innkrevingen for SHE. 

 
2. § 8 Kontingent  

Kontingenten består av én del til Seniornett Horten Eldresenter, og én del til 
Seniornett Norge. Kontingenten innkreves i sin helhet av Seniornett Norge. 

 
Kontingenten til SHE fastsettes av årsmøtet til SHE. Kontingenten til SN fastsettes 
av årsmøtet til SN. 

 
Medlem, som på tross av én (1) purring ikke har betalt kontingent, strykes.  

 
Styret 


