SAK 12
Fastsette personlig lisensavgift og klubbavgift.
Forslag til Klubbavgift:
FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET
Klubbavgift:
Klubbavgift på kr, 2.000,- + kr. 150,- pr seniorspiller som var aktiv foregående sesong.
Forfall 15. juli. Kr. 50,- av avgiften pr. spiller benyttes til subsidiering av utgiftene til
Forbundstinget.
Klubber som tilkommer i perioden 15.6. – 31.12. betaler en klubbavgift på kr. 1.000,-. Denne
avgiften gjelder ut inneværende sesong.
Klubber som tilkommer i perioden 1.1. – 14.6. betaler en avgift på kr. 2.000,- + kr. 150,- pr
aktiv seniormedlem første sesong. Denne avgiften gjelder for inneværende og neste sesong.
Pensjonistklubber har en klubbavgift på kr. 500,-. Forfall 15. juli.
Passive klubber har en klubbavgift på kr. 300,-. Forfall 15. juli. Passiv klubb defineres ved at
klubben ikke har aktive spillere den sesongen klubbavgiften gjelder for.
VEDTAK:
Forbundsstyrets forslag til klubbavgift ble vedtatt mot 2 stemmer.

Personlig lisensavgift:
FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET
a.

Kr. 500,for alle over 23 år pr. 1.9. og ”gjeninnmelding av spillere som
har spilt i løpet av de siste 3 sesongene.
NM-avgiften kr. 25,- er inkludert i lisensavgiften.

b.

Kr. 350,-

c.

Kr. 350,for alle nye spillere som tilkommer i løpet av sesongen og
tidligere registrerte spillere som ikke har spilt de siste 3 sesonger.

d.

Kr. 350,for alle pensjonister som kan framvise honnørbevis som alderseller uførepensjonist.

e.

Kr.

0,-

for spillere over 18 år og under 23 år pr. 1.9. i sesongen.

for alle spillere under 18 år.

Følgende hadde ordet:
2 Jakobsen, 81 Bøe, 62 Johannssen, 52 Olsen, 1 Iversen, 18 Anderssen

Forslag fra Arctic Strike BK:
Ingen økning i personlig lisens (eg samme lisensavgifter som siste sesong)
Votering:
Forslaget fra Forbundsstyret var mest ytterliggående og ble tatt opp til votering først.
VEDTAK:
Forbundsstyrets forslag til lisensavgift ble vedtatt mot 12 stemmer.
Forslaget fra Arctic Strike ble da ikke tatt opp til votering.

Overgangsgebyr:
FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET
Overgangsgebyret er kr. 350,- for alle opp til U23 for alle øvrige spillere er overgangsgebyret
kr. 600,-.
Forslag fra Arctic Strike BK:
Ingen økning i overgangsgebyr (eg samme gebyr som siste sesong)
Votering:
Forslaget fra Forbundsstyret var mest ytterliggående og ble tatt opp til votering først.
VEDTAK:
Forbundsstyrets forslag til overgangsgebyr ble vedtatt mot 13 stemmer.
Forslaget fra Arctic Strike ble da ikke tatt opp til votering.

