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Klubbkontingenter 2018 

Nye medlemmer som meldes inn etter 1. november skal betale kontingent som gjelder ut neste år. For 

at NLF skal slippe å sende krav om etterbetaling av forhøyet kontingent, må vi be klubbene opplyse oss 

om eventuelle endringer i klubbkontingentene for 2018 nå. 

Vi har mottatt informasjon om endringer fra en del klubber – men for å unngå at noen blir uteglemt, 

må vi be om at alle klubber som har vedtatt endringer om å sende oss vedlagte skjema med 

opplysninger om ny kontingent innen onsdag 25. oktober 2017. 

Årsmøtet vedtar kontingenter 

Det er bare klubbens årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, som kan vedta klubbkontingentenes 

størrelse for det etterfølgende året. 

Det er ikke mulig å endre kontingenten i løpet av kontingentåret (1. januar – 31. desember). 

Alle skal betale klubbkontingent 

Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov krever at alle må betale kontingent til klubben for at medlemskapet 

i klubben skal være gyldig. 

Personer som ikke betaler kontingent til klubben vil for fremtiden ikke telle med som medlemmer i 

statistikker og som grunnlag for støtteordninger. NLF ber derfor de klubber dette gjelder om å vedta 

lokal klubbkontingent for alle medlemskategorier i henhold til NLFs bestemmelser – selv om klubben i 

dag ikke har medlemmer innen noen av disse kategoriene (Se vedlagte «Bestemmelser om personlig 

medlemskap i klubber etc.» – vedtatt av Luftsportstinget). «Kontingentliste» kan klubbarkivaren 

hente på http://melwin.nlf.no. 

Klubbens årsmøte bestemmer på fritt grunnlag kontingentenes størrelse. Luftsportstinget har vedtatt 

noen føringer til kontingentsatsenes forholdsvise størrelser (se bestemmelsenes pkt 5). Kontingenten 

bør være minimum på et tosifret beløp – en symbolsk kontingent på 1 krone kan ikke betraktes som 

kontingent! 
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Gyldig medlemskap 

Medlemskapet er gyldig fra den dag første kontingent er betalt. For å opprettholde gyldige 

medlemskap kreves det at forfalt fornyelse av kontingent er betalt. 

Innen NLF skal alle ha fornyet sitt medlemskap innen 31. januar hvert år (se bestemmelsenes pkt 7). 

Medlemmer som ikke har fornyet (betalt) sitt medlemskap den 1. februar har ikke lengre gyldig 

medlemskap i klubben og har med det heller ikke stemmerett på møter og kan ikke delta i klubbens 

aktiviteter. Medlemskapet blir gyldig igjen fra den dag skyldig kontingent betales. 

Spørsmål angående kontingenter og medlemsregisteret kan rettes til  

Sissel Orderdalen på telefon: 23 01 04 50. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Luftsportforbund 

 

 

John Eirik Laupsa 

 

Sissel B. Orderdalen 

 

Vedlegg: Rapporteringsskjema 

   Bestemmelser om personlig medlemskap og kontingenter 


