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Klubbkontingenter 2016
Nye medlemmer som meldes inn etter 1. november skal betale kontingent som gjelder ut neste år. For
at NLF skal slippe å sende krav om etterbetaling av forhøyet kontingent, må vi be klubbene opplyse oss
om eventuelle endringer i klubbkontingentene for 2016 nå.
Vi har mottatt informasjon om endringer fra en del klubber – men for å unngå at noen blir uteglemt,
må vi be om at alle klubber som har vedtatt endringer om å sende oss vedlagte skjema med
opplysninger om ny kontingent innen mandag 26. oktober 2015.
Årsmøtet vedtar kontingenter
Det er bare klubbens årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, som kan vedta klubbkontingentenes
størrelse for det etterfølgende året.
Det er ikke mulig å endre kontingenten i løpet av kontingentåret (1. januar – 31. desember).
Alle skal betale klubbkontingent
Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov krever at alle må betale kontingent til klubben for at medlemskapet
i klubben skal være gyldig.
Personer som ikke betaler kontingent til klubben vil for fremtiden ikke telle med som medlemmer i
statistikker og som grunnlag for støtteordninger. NLF ber derfor de klubber dette gjelder om å vedta
lokal klubbkontingent for alle medlemskategorier i henhold til NLFs bestemmelser – selv om klubben i
dag ikke har medlemmer innen noen av disse kategoriene (Se vedlagte «Bestemmelser om personlig
medlemskap i klubber etc.» – vedtatt av Luftsportstinget). «Kontingentliste» kan klubbarkivaren
hente på http://melwin.nlf.no.
Klubbens årsmøte bestemmer på fritt grunnlag kontingentenes størrelse. Luftsportstinget har vedtatt
noen føringer til kontingentsatsenes forholdsvise størrelser (se bestemmelsenes pkt 5). Kontingenten
bør være minimum på et tosifret beløp – en symbolsk kontingent på 1 krone kan ikke betraktes som
kontingent!

Norges luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA

Gyldig medlemskap
Medlemskapet er gyldig fra den dag første kontingent er betalt. For å opprettholde gyldige
medlemskap kreves det at forfalt fornyelse av kontingent er betalt.
Innen NLF skal alle ha fornyet sitt medlemskap innen 31. januar hvert år (se bestemmelsenes pkt 7).
Medlemmer som ikke har fornyet (betalt) sitt medlemskap den 1. februar har ikke lengre gyldig
medlemskap i klubben og har med det heller ikke stemmerett på møter og kan ikke delta i klubbens
aktiviteter. Medlemskapet blir gyldig igjen fra den dag skyldig kontingent betales.
Spørsmål angående kontingenter og medlemsregisteret kan rettes til
Sissel Orderdalen på telefon: 23 01 04 50.

Med vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

John Eirik Laupsa

Sissel B. Orderdalen

Vedlegg:

Rapporteringsskjema
Bestemmelser om personlig medlemskap og kontingenter
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LOKAL KLUBBKONTINGENT 2016
Sendes inn av de klubber som har vedtatt endringer i kontingentene.

Klubb:
Årsmøte / ekstraordinært årsmøte i klubben, den (dato):
har vedtatt følgende klubbkontingenter gjeldende 2016:
Medlemskategorier
Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år)
Juniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 20 år)
Ungdomsmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 13 år)
Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
Familiemedlemmer1 (må ha samme adresse som en senior)
Pensjonistmedlemmer2 (f.o.m. det året en fyller 67 år)
Støttemedlemmer (personer som ikke selv er aktive utøvere)
Spesialmedlemmer (for eksempel tandemelever)

Beløp i kroner

(I tillegg til den lokale klubbkontingenten kommer kontingent til forbundet
(NLF) og til seksjonen)
Skjemaet er sendt inn av (oppgi navn):
som har følgende verv i klubben:
Utfylt skjema sendes som vedlegg til e-post til; post@nlf.no
Eller som vanlig post til;
Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo
Innen mandag 26. oktober 2015.
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Familiemedlemskap er et tilbud til ektefelle eler samboer, eventuelt voksne barn, som er 26 år eller eldre og
som bor på samme adresse som et seniormedlem. Bo-fellesskap (kollektiv) kvalifiserer ikke til
familiemedlemskap.
2
Pensjonistmedlemskap gjelder også for personer med 100 % uførepensjon.

Bestemmelser om personlig medlemskap i klubber tilsluttet
NLF og om kontingentinnbetaling.
Fastsatt av Luftsportstinget 23. mars 2003.
Endringer i punkt 3 og 5, vedtatt av Luftsportstinget 18. mars 2007, gjøres gjeldende for nye
medlemmer fra 1. november 2007 og fra 1. januar 2008 for fornyelse av medlemskap.

1.

Medlemskap i NLF og fastsettelse av kontingent.
Alle klubber som organiserer luftsport og er medlem av Norges Idrettsforbund har rett
til å bli medlem i NLF (jfr. NLFs lov § 4). Medlemmer i klubber tilsluttet NLF betaler
kontingent til forbundet og eventuell seksjonskontingent. Forbundskontingentens og
eventuelle seksjonskontingentens størrelser fastsettes av Luftsportstinget og
seksjonsmøtet (jfr. NLFs lov § 5).

2.

Sentralt medlemsregister.
Alle medlemmer i klubber tilsluttet NLF skal være registrert i NLFs sentrale
medlemsregister. Opplysningene i registeret behandles i henhold til Lov om
personregistre m.m. Den enkelte klubbs styre vil ha tilgang til alle registrerte
opplysninger om deres klubbs medlemmer, enten elektronisk eller ved utskrift av
medlemslister.

3.

Medlemskategorier.
Medlemskap i klubber tilsluttet NLF inndeles i:
a)
Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år)
b)
Juniormedlemmer (f.o.m det året en fyller 20 år)
c)
Ungdomsmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 13 år)
d)
Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
e)
Familiemedlemmer1 (må ha samme boligadresse som et seniormedlem)
f)
Pensjonistmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 67 år, eller uførepensjonerte
med 100 % uførepensjon)
g)
Støttemedlemmer (Medlemmer som ikke selv er aktivt utøvere av flyging eller
luftsport. De deltar på møter med stemme- og talerett i likhet med andre
medlemmer og de kan ha tillitsverv)
h)
Spesialmedlemmer (Medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter
som for eksempel tandemelever og påsittere ved akroflyging. Medlemskapet
har gyldighet ut det kalenderåret innmelding skjer.)
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Familiemedlemskap er et tilbud til ektefelle eller samboer, eventuelt voksne barn, som er 26 år eller eldre og
som bor på samme adresse som et seniormedlem. Familiemedlemskap har en lavere kontingentsats. Bo-felleskap
(kollektiv) kvalifiserer ikke til familiemedlemskap.

DM 85087

4.

Fastsettelse av kontingent.
Den samlete årlige kontingent ett medlem av en klubb skal betale består av en
forbundskontingent, en seksjonskontingent og en klubbkontingent.
a)
Forbundskontingentens størrelse og NLFs godtgjørelse for annen
kontingentinnkreving fastsettes av Luftsportstinget.
b)
Det enkelte seksjonsmøtet (luftsportsgren) fastsetter eventuelle
kontingenttillegg for finansiering av den særskilte seksjons aktiviteter.
c)
Klubbkontingenten fastsettes av den enkelte klubbs årsmøte.

5.

Kontingentsatsenes forholdsvise størrelse
Luftsportstinget, seksjonsmøtene og klubbenes årsmøter fastsetter på fritt grunnlag
kontingentenes størrelse. For å rekruttere flere barn, unge og juniorer bør
kontingentsatsene forholdsvise størrelse være følgende:
- Juniormedlemskap2 - halv seniorkontingent
- Ungdomsmedlemskap – en tiendedel av seniorkontingent
- Barnemedlemskap – en tjuendedel av seniorkontingent

6.

Kontingentinnbetaling.
Alle medlemmer i klubber tilsluttet NLF betaler all kontingent samlet direkte til
forbundet. Kontingentene kreves inn av og betales inn til NLFs sekretariat.
Sekretariatet overfører kontingentoppgjør til klubbene og til seksjonene etter fastsatte
rutiner.

7.

Forfall
Kontingenten forfaller til betaling 31. januar. Ved innmelding etter 1. november
betales kontingent for det påfølgende år.

8.

Medlemskap i flere klubber.
Er et medlem tilsluttet flere klubber tilsluttet NLF betales full årskontingent til
forbundet og samme seksjon kun en gang. Luftsportstinget kan fastsette
registreringsavgift for registrering i flere klubber.

9.

Særegne kontingentsatser.
Forbundsstyret kan, ved særskilte anledninger (f.eks. i rekrutteringsøyemed),
fastsette egne kontingentsatser for spesifikke målgrupper. Slikt vedtak gjelder kun det
året det er fastsatt.

10.

Gyldig medlemskap.
Medlemskap i en klubb er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er
betalt. Medlemskap er likeledes betinget av at forfallen kontingent er betalt. Skyldig
kontingent er forfalt til betaling selv om et medlem melder seg ut av en klubb (J.fr.
NIFs lov §§ 2-5, 10-6 og 10-8).

11.

Utmelding.
Utmelding skal skje skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent per. 31.
desember, blir automatisk slettet fra medlemslistene.
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Endring av bestemmelsene
Endring av disse bestemmelsene kan bare foretas av Luftsportstinget eller av
ekstraordinært luftsportsting når dette er ført opp på sakslisten ved innkallingen.
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Juniormedlemskap ivaretar ønsket om lavere kontingentsats for militære i førstegangstjeneste og studenter.

DM 85087

