
SAK 7 INNKOMNE SAKER – SAK FRA STYRET I ROS FOTBALL 

ØKNING AV TRENINGSKONTIGENTEN 

IL ROS Fotball er en medlemsbasert og frivillig drevet fotballgruppe i idrettslaget ROS. De siste årene 
har klubben tatt store steg, og vi er nå en av de fremste utviklingsklubbene i NFF Buskerud pga. økt 
kompetanse, et bredere aktivitetsnivå, og et unikt samarbeid for trener- og spillerutvikling med 
toppklubben Mjøndalen IF. 

I takt med aktivitetsnivået, har også oppgavene for de frivillige økt. Tidsbruken de siste fem årene har 
vært på et nivå, som det er vanskelig å kreve av en håndfull frivillige over lengre tid.  

I tillegg er prosjektet med å realisere nye kunstgressbaner på Spikkestad stadion klar for å 
ferdigstilles i 2021. Veksten i klubben er ønsket. Veksten innebærer også økte kostnader, og et behov 
for noen få lønnede ressurser for å avlaste og legge til rette for økt frivillighet. Derfor har 
fotballstyret ønske om å ansette en Sportssjef fra høsten 2021, gitt tilslutning fra klubbens årsmøte. 

De siste årene har den økonomiske støtten fra gamle Røyken kommune vært på et minimum. 
Fremtidig støtte fra nye Asker kommune er også uavklart, nesten halvannet år inn i den nye 
storkommunen. Styret i fotballgruppa ser derfor et behov for å øke treningskontingenten med 500 kr i 
halvåret pr. spiller, for å dekke kostnadene til økt aktivitet. 

Dette er den første reelle økningen på flere år, og den vil sikre en fortsatt styrking av klubben som en 
av de fremste utviklingsklubbene i kretsen. Noe som vil gi et bedre tilbud for alle i klubben! 

ROS til alle – også fremover  

ROS TIL ALLE er klubbens slagord. Vi er en inkluderende klubb som tar samfunnsansvaret på alvor. Vi 
skal være en klubb for alle, uavhengig av økonomisk utgangspunkt. Klubben har allerede gode 
ordninger for å dekke, hele eller deler av treningsavgiften, for de som har behov for dette.  

I dag betales treningskontingenten to ganger i året. Fotballstyret skal undersøke mulighetene for å 
kunne tilby mer fleksible/hyppigere betalingsordninger (avtalegiro e.l.) i årene fremover. Det vil også 
være en mulighet for redusert treningskontingent for de eldste spillerne, ved å gjøre en innsats på 
fotballskoler, påta seg treneroppgaver e.l.  

Forslag til vedtak:  

• Treningsavgiften økes med 500 kr pr. spiller i halvåret. Økningen er gjeldende fra 2. halvår 
2021.  

• Fotballstyret skal arbeidet for å utarbeide mer fleksible løsninger for betaling av 
treningsavgiften.  


