
 

GODTGJØRELSE FOR INNSATS FOR BSK 

1. Hovedregler, reglenes bakgrunn og anvendelsesområde 

Hovedregelen er at innsats og arbeid for BSK skal gjøres på frivillig og gratis basis. 

  

Imidlertid er innsats i noen tilfeller av ekstraordinær karakter og omfang slik at det er rimelig og 

nødvendig at det gis en viss godtgjørelse. 

  

Dette regelverket omfatter ytelser, det vil si godtgjørelse, knyttet til verv eller oppgaver som i 

utgangspunktet skal utføres på frivilling og gratis basis. 

  

BSK skal ha regler om rett til godtgjørelse på grunnlag av at en påtar seg verv eller andre oppgaver for 

BSK med ekstraordinært omfang eller ekstraordinær karakter. 

  

Regelverket gjelder primært godtgjørelse for medlemmers og foreldres innsats. 

  

Dette regelverket omfatter ikke gaver og påskjønnelser i henhold til vanlig skikk og bruk (utover det 

som er fastslått i pk 6 og 7) og ytelser/godtgjørelse eller rettigheter knyttet til dugnader (utover det 

som er nevnt i pk 5 og 8). Regelverket omfatter heller ikke godtgjørelse (lønn) til ansatte og 

godtgjørelse ved innkjøp av tjenester, for eksempel godtgjørelse ved innleiing av oppdragstakere og 

godtgjørelse for oppdrag som utføres for klubben, for eksempel i form av å holde foredrag.  

  

Dette regelverket regulerer heller ikke praksis knyttet til hvilken innsats som gir fritak fra krav til 

innsats på andre områder, for eksempel ordningen med at gruppestyre- og hovedstyremedlemmer er 

fritatt for vakter i Kirkerudbakken. Grunnen til at slike ordninger ikke reguleres av dette regelverket 

er at de primært anses som ordninger for å få en rimelig fordeling av arbeidsoppgaver og ikke 

ordninger om godtgjørelse. 

  

2. Hensyn bak reglene og grunnleggende krav knyttet til godtgjørelse 

Reglene er utformet i lys av følgende viktige hensyn (ikke uttømmende) og grunnleggende krav som 

skal tas hensyn til ved praktiseringen av reglene: 

  

 godtgjørelsen skal utgjøre en nødvendig påskjønnelse for en innsats som det ellers ville vært 

vanskelig å rekruttere folk til å påta seg 

 godtgjørelsen skal ikke være unødig stor og skal ikke undergrave den grunnleggende ordning 

med at innsats for klubben i utgangspunktet er frivillig og gjøres uten godtgjørelse – det er 

kun særlig omfattende og/eller ekstraordinær innsats som skal gi rett til godtgjørelse 

 godtgjørelsen skal være rimelig og rettferdig ved at den er naturlig å gi ut fra at innsatsen er 

ekstraordinær og særlig omfattende (vanlig innsats skal ikke gis godtgjørelse) 

 godtgjørelsen skal normalt ikke være penger, men en type ytelse, gave eller påskjønnelse som 

har sammenheng med BSKs sportslige virksomhet, for eksempel rett til sesongkort, rabatt på 

sesongkort, utdeling av collegegenser med klubbens logo etc – godtgjørelsen kan også være 

andre typer gaver i tråd med skikk og bruk og hva som er vanlig 

 det skal være full åpenhet om reglene og praksis knyttet til rett til godtgjørelse – dette vil 

hindre konflikter og gjøre at ytelser blir mer effektive med tanke på rekruttering av 

nødvendig personell. 

  

3. Det skal være i BSKs interesse å gi godtgjørelse 



Spørsmål om hvorvidt BSK skal gi ytelser for innsats for klubben skal avgjøres ut i fra hva som er i 

BSKs interesse. Tolkning av disse reglene og praksis skal fastsettes ut fra hva som er i BSKs interesse. 

  

4. Rett til sesongkort 

Alle medlemmene i gruppestyrene og i styret (ofte betegnet som ”hovedstyret”) skal ha rett til 

sesongkort i Kirkerudbakken. Dette gjelder også dem som av gruppene er utpekt som gruppas 

representant i styret. 

  

Rett til å få sesongkort gjelder dem som står for store arrangementer. Per i dag (2010) gjelder dette 

øverste ansvarlige for Kvitfjellrennet og øverste ansvarlige for Bruktskisalget.  

  

Sesongkort som mottas i henhold til dette regelverket er personlig, og mottakeren har ikke adgang til 

å gi sesongkortet til andre, for eksempel barn eller ektefelle. 

5. Rett til godskrivelse som dugnadsarbeid 

Hovedstyremedlemmers deltakelse i arrangering av ”Barnas skidag” skal gis rett til godskrivelse av to 

dugnader. Dette gjelder også dem som av gruppene er utpekt som gruppas representant i styret. 

  

Disse dugnadene gis rett til rabatt ved kjøp av sesongkort i Kirkerudbakken i tråd med vanlige regler 

for dette. 

  

6. Leilighetsgaver 

Dersom det er i BSKs interesse, kan det deles ut leilighetsgaver til personer som har utført oppgaver 

for BSK. Som eksempel nevnes utdeling av gensere eller andre artikler som BSK har et overskudd av 

til dem (for eksempel foreldre eller medlemmer) som har deltatt i arrangering av renn. 

  

7. Gaver i henhold til skikk og bruk 

Det kan også gis gaver med begrenset verdi der dette følger av vanlig skikk og bruk. 

  

8. Begrensninger i adgang til å gi godtgjørelse 

Det skal ikke gis ytelser utover det som fremkommer av dette regelverket. Dette gjelder ikke ytelser 

på grunn av deltakelse på dugnad. 

  

9. Offentliggjøring av reglene 

Rett til ytelser i henhold til dette regelverket eller på grunnlag av dugnad skal gjøres offentlig kjent 

(for eksempel legges ut på hjemmesidene) slik at alle kan ta hensyn til reglene når de vurderer om de 

vil påta seg et verv eller oppgaver. 
  
  

 

 

 
Tilleggspunkt under punkt 5, Rett til godskrivelse som dugnadsarbeid. Godkjent på styremøte 

20.08.12 

 

Punkt 5. Rett til godskrivelse som dugnadsarbeid 

Alle medlemmer i gruppestyrene og hovedstyret gis rett til godskrivelse av to dugnader i regi av 

hovedklubben/Kirkerudbakken. Disse to dugnadene pr. barn gis rett til rabatt ved kjøp av sesongkort 

i Kirkerudbakken.  
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