
Økonomiske konsekvenser av Korona-situasjonen 

Det er en stor forskjell mellom et idrettslag og et kommersielt treningssenter. Dette påvirker blant 

annet adgangen til å kreve tilbakebetalt kontingenter og treningsavgifter som allerede er innbetalt. 

Et idrettslag er en forening med personlige medlemmer som har til formål å drive idrett. Det er 

medlemmene selv, som gjennom idrettslagets organer, beslutter hvilke aktiviteter idrettslaget skal 

drive, og nivået på kontingenter og avgifter. Medlemmene er derfor selv ansvarlige for hvordan 

lagets aktiviteter finansieres og organiseres. Det viktigste bidraget av økonomisk verdi er imidlertid 

den frivillige innsatsen fra medlemmene. Dette innebærer at selv om idrettslagets medlemmer 

betaler kontingenter og avgifter, vil dette normalt ikke være tilstrekkelig til å realisere idrettslagets 

formål uten medlemmenes frivillige innsats. 

Medlemmene inngår normalt ingen avtale med idrettslaget som spesifiserer hvilket idrettslig tilbud 

medlemmene kan delta i, men medlemmene får rettigheter og plikter knyttet til den idrettslige 

aktiviteten gjennom sitt medlemskap i idrettslaget, og gjennom de vedtak medlemmene fatter. 

Disse særtrekkene ved et medlemskap i et idrettslag, skiller seg fra et kundeforhold i f.eks. et 

kommersielt treningssenter som er en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, der den 

næringsdrivende har fortjeneste til formål. 

 

Forsvarlig drift og refusjon 

Koronapandemien kan påføre klubben store tap. Etter helsemyndigheters føringer av 12. mars om at 

all idrett, treninger og konkurranser opphører, mister klubben alle muligheter for inntekter. Uten 

inntekter er klubben nødt til å redusere kostnader. Likviditetsbudsjettet viser at personellkostnader 

(lønninger) er den største utgiftsposten for klubben fremover. Permittering av ansatte er derfor 

iverksatt. 

Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at klubben er juridisk 

forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale.  

Når klubben er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil 

verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning 

av andre kreditorer.  

Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av klubben, også fremover. Styret må derfor 

vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en 

tilbakebetaling vil kunne slå ut for klubbens økonomi og de forpliktelser som påhviler den, f.eks. 

eventuelle ansatte. Alle ansatte i klubben som kan permitteres, er nå permittert på ubestemt tid. 

Påmelding til kommende semester i breddeturn (sommersemesteret) vil åpnes før påske, men 

oppstart er utsatt inntil videre. Treningsavgifter for sommersemesteret vil heller ikke bli utfakturert 

før deltakelse er i gang. Dersom oppstart ikke blir mulig, vil semesteret kanselleres ved beskjed. 

Styret vil sørge for å holde medlemmene informert om vurderinger som gjøres og tiltak som 

iverksettes. 

NIF og idrettslaget anmoder medlemmer om ikke å kreve refusjon, men bidra til at idrettslaget kan 

fortsette sin virksomhet.  



Dersom enkeltmedlemmer likevel krever refusjon, må de fremme dette for årsmøtet, ved å sende en 

skriftlig henvendelse til styret innen 10. mai. 

 

Vennlig hilsen  

Styret i Hoppensprett Turn Jessheim 

 

 

 


