LILLEHAMMER KVINNEFOTBALLKLUBB –
RETNINGSLINJER FOR DUGNADSARBEID
Alle medlemmer i Lillehammer Kvinnefotballklubb (LKFK – klubben) er en stor ressurs, enten det
er som aktive utøver eller som trenere/oppmenn/lagledere eller funksjonærer. Som medlem får
en tilgang til goder i form av et fellesskap via aktivitet og trening. Organisering av aktiv idrett
koster imidlertid langt mer enn det klubben får inn i medlems- og treningsavgift. Klubben er ikke
lenger i stand til å dekke de løpende utgiftene alene ved disse avgiftene. Av denne grunn har
styret vedtatt at det fra og med 2016-sesongen følger forpliktelser knyttet til medlemskapet
utover bare det å betale avgiftene. Klubben er helt avhengig av tilleggsinntekter både fra
sponsorer og fra dugnadsarbeid.
Alle utøvere eller deres familie plikter å delta i et visst antall dugnader pr. år. Dugnadsinnsatsen
gir klubben en inntekt pr. utførte time. Mange dugnader er knyttet til de lokale større
sportsarrangementene, som f.eks Birkebeinerarrangementene og andre større arrangementer.
Klubben har også interne arrangementer, eks. Lillehammer Cup. Sistnevnte gir ikke klubben
dugnadsinntekt pr. utført time, men som en andel av et overskudd på cup`en.
Alle familier plikter å delta på 2 av disse arrangementene pr. år. For utøvere som fyller 12 i løpet
av dugnadsåret, kommer i tillegg ett internt arrangement, eks. Lillehammer Cup. Fra fylte 15 år
forventes det at den enkelte utøver selv bidrar utover dette i tillegg.
I tillegg kan klubbes medlemmer ved konkrete behov bli pålagt prosjektdugnader av annen type.
Fritak fra dugnadsplikt kan gjøres for personer/familier som er representert i hovedkomitèer i
interne arrangementer, eks. Lillehammer Cup, samt trenere og lagledere. Anmodning om fritak
sendes til klubbens dugnadsansvarlige, og kan besluttes av denne.
Fordeling av dugnadsvakter gjennom året gjøres ved at klubbens dugnadsansvarlige tildeler hver
familie/medlem vakter og arbeidsoppgaver i det enkelte arrangement. Alle plikter å fylle sine
vakter. De som ikke selv har muligheter for å stille, er ansvarlig for å skaffe vikar og umiddelbart
melde fra til dugnadsansvarlige om dette, herunder hvem som er vikaren.

Klubben vil i første omgang ikke innføre sanksjoner ved evt. overtredelser eller brudd på
dugnadsreglene. En vil evaluere dugnadsordningen når 2016-sesongen er utløpt. Hvis alle

24.02.16

oppfyller sine dugnadsplikter, synes sanksjoner unødvendige. Hvis ordningen ikke fungerer, må
et sanksjonssystem tas opp til diskusjon i styret.
Vi håper alle medlemmer og deres familier ser verdien av dugnadsplikten. Dugnadsinntektene
er av uvurderlig betydning for at klubben skal kunne gi jenter i ulik alder et sportslig godt og
sosialt stimulerende fritidstilbud innenfor fotball. Vi må heller ikke glemme kanskje det
viktigste; dugnad er faktisk gøy!!!
Retningslinjene er vedtatt i styremøte den 24. februar 2016, med virkning for ikke allerede
iverksatte dugnadsinnkallinger.
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