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Til sak 34/10 og sak 30/12. 
Orkanger 15.10.2012 

 
Det vises til styrevedtak 34/10 i Orkanger IF Håndball; «Dugnadsjobber og inntekt til det 
enkelte lag /den enkelte spiller». 
 
I styremøte avholdt 15.10.2012, sak 30/12 har styret i Orkanger IF Håndball valgt å 
komme med noen presiseringer vedrørende dugnadsinntekt til den enkelte spiller. Dette 
fordi styret ser det som nødvendig å presisere at OIF Håndball drives på dugnad både 
administrativt og sportslig uten at verken tillitsvalgte, trenere, lagledere eller personer 
med andre verv i klubben har økonomisk utbytte av å inneha sine verv. Dette innbefatter 
selvsagt også spillere. 
Hovedintensjonen med vedtak 34/10 er at spillere skal ha mulighet til å jobbe inn penger 
slik at utgiftene til turneringer blir overkommelige. Derfor følger følgende presiseringer; 
 

1. Dugnadspenger som jobbes inn av den enkelte spiller i OIF Håndball, skal i all 
hovedsak benyttes til reisekostnader, overnatting og opphold ifm deltakelse i 
turneringer for lag som representerer OIF Håndball. 
Penger kan overføres fra sesong til sesong, og det er lagleder som er ansvarlig for 
å ha saldooversikt for «sine» spillere. 

2. Hvis spiller melder overgang til annen klubb, eller slutter med håndball i OIF enten 
i håndballsesongen eller etter endt sesong, tilfaller opparbeidede dugnadspenger i 
sin helhet OIF Håndball. 

3. Hvis lag oppløses ved at det blir for få spillere til å stille lag foran påfølgende 
sesong, kan opparbeidede dugnadspenger benyttes til avslutningstur. Det samme 
gjelder hvis lag trekkes i sesongen.  
Penger som ikke blir benyttet til avslutningstur, tilfaller OIF Håndball ved 
sesongslutt. 

4. Hvis spiller blir skadet eller sykdom gjør at vedkommende må slutte med håndball 
og vedkommende har opparbeidet seg dugnadspenger, kan pengene benyttes på 
avslutningstur/turnering sammen med laget.  
I helt spesielle tilfeller iht til dette punkt kan det søkes om å få utbetalt deler av 
opparbeidet dugnadsbeløp for å benytte til mat etc ifm slike avslutningsturer. 
Slike tilfeller behandles individuelt og det kan kreves dokumentasjon i forhold til 
det som beskrives i en slik søknad. 
Søknaden sendes Styret i OIF Håndball og vedtaket som fattes er å betrakte som 
endelig. 
Penger som ikke blir benyttet i forhold til dette punkt, tilfaller OIF Håndball ved 
sesongslutt.  


