
FORSLAG TIL ÅRSMØTE I TIF VIKING 
01.06.2021 
 

Nye idretter:  

1. Opptak av bryting som ny idrett i foreningen. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget. 

Begrunnelse: I arbeidet med å utvikle foreningen er det ønskelig å styrke kampsportstilbudet i 
foreningen. Bryting er en tradisjonsrik idrett og olympisk gren som således passer godt inn i 
foreningen. Bakgrunnen for å starte nå er henvendelse fra bryteforbundet og ildsjeler i Bergen 
som ønsker å starte opp i Viking.  

Vedtak: Årsmøte støtter arbeidsutvalgets innstilling om å ta opp bryting som idrett i foreningen.  

2. Kontingenter:  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget foreslår å videreføre gjeldene kontingentsatser for foreningen det kommende 
året. De er: 

Barn 0-12 år : kr 500,- pr halvår 

Ungdom 13-18 år: kr 750,- pr halvår 

Voksen 19 +: kr 600,- pr halvår 

Støttemedlem: kr 150,- pr halvår 

Treningssenter minimum ved binding pr år: kr 3948 ,- 

Vedtak: Årsmøte vedtar å videreføre de gjeldene satser for kontingent for 2021. 

 

Treningsavgift:  

Sportsdrill konkurranse: En utøver betaler kr 350,- pr ekstra time pr semester utover ordinær 
tilbud (åpen trening) 

Volleyball:  

A:  1. div kr 1.500,- pr sesong. 

       B:    2. div  kr 1000,- pr sesong 

       C:    U 17/19 kr 700,- pr sesong 

       D:   U 15 kr 300,- pr sesong     

 

3. Oppta kreditt med pant i Vikinghallen i Sparebanken Vest på kr 3.000.000,- 



Forslagstiller: Arbeidsutvalget. 

Begrunnelse: Koronapandemien har gjort at foreningen har hatt en krevende tid med stort sett 
de samme forpliktelser på lønn, drift av eiendom mm. Situasjonen på inntektssiden har ikke vært 
tilsvarende da våre arrangement har blitt avlyst eller redusert, medlemsinntekter har falt bort, og 
inntekter på eiendommene har gått ned. For å sikre driften i foreningen ønsker arbeidsutvalget 
derfor muligheten til å oppta en kreditt for å gjøre oss i stand til å innfri de forpliktelsene vi har, 
og sikre vårt arbeid med aktiv idrett og barn og unge. Kreditten vil kun bli tatt opp hvis styret ser 
at det er nødvendig.     

 

Vedtak: Årsmøte gir foreningens arbeidsutvalg muligheten til oppta en kreditt på inntil kr 
3.000.000,- med pant i Vikinghallen.   

 

 

 

  


