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Rutine - innsamling til enkelte grupper   

 

Om en svømmegruppe skal være med på konkrete stevner, leirer eller annet ifølge 
terminlisten, som har så store kostnader at en trenger økonomisk bistand for å dekke 
utgiftene, er det anledning til å kunne samle inn penger som blir øremerket gjeldende 
arrangement.  
NB! Er det aktiviteter som gruppen ønsker å delta på som ikke står i terminlisten eller som 
er/blir arrangert av foreldre/foreldrekontakter/gruppemedlemmer, må ønske om å få 
gjennomføre aktiviteten rettes til Sportslig Utvalg (SU). Det er SU i samarbeid med 
trenerne og styret som avgjør om aktiviteten kan gjennomføres. Der trenerne og SU 
innstiller og styre endelig beslutter. 
 
Innsamling skal kun skje gruppevis, og være et tilbud som alle i gruppen kan delta 
på. Pengene som blir samlet inn skal fordeles likt på alle utøverne i gruppen, selv 
om arbeidsinnsatsen ikke har vært like stor for alle. Kommer det nye medlemmer til i 
gruppen før aktiviteten, som det samles inn midler til finner sted, skal disse nye 
gruppemedlemmene ha lik rett til å delta og likebehandles økonomisk på samme vilkår 
som de «gamle» medlemmene i gruppen. Dette selv om de ikke har deltatt i innsamlingen 
av midler. Det samme gjelder om det skjer endringer i gruppesammensetninger, der en 
eller flere utøvere kommer inn i gruppen, disse skal også likebehandles med gamle 
medlemmer av gruppen. 
 
Følgende regler gjelder ved slike innsamlinger:  

• Innsamling kan skje enten via loddsalg, basar eller annen lovlig form for innsamling.  

o Det er ikke lov å inngå egne sponsoravtaler for gruppen. Blir det inngått 

sponsoravtaler skal det gjelde alle medlemmer i VS.  

• Foreldrekontakt skal i god tid før innsamling start, informere styret om hvilken 

aktivitet ifølge terminlisten som gruppen har behov å samle inn til, og hvilken 

innsamlingsmetode som ønskes benyttet.  

o Styret kan sette seg imot planen i de tilfeller innsamlingsmetode, samt bruk 

av VS navn og logo ikke skjer etter lovlige former. 

• Ved markedsføring og bruk av VS navn og logo skal det komme fram hvilken 

svømmegruppe som dette gjelder for, og til hvilket formål en samler inn til, og hva 

pengene skal gå til.  

• Denne «dugnads» aktiviteten skal kun brukes ved spesielle behov, og skal ikke gå 

utover (komme i stedet for) felles dugnads- og innsamlingsaktiviteter for VS 

generelt.  
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