
 
 
 
 
 
 
 
 

Det skal være givende å være 
engasjert i vår klubb 

v/Hanne-Guri Arnesen 



Mål: det skal være givende å være 
engasjert i vår klubb 

• Hva er frivillighet?  

• Hvorfor er idretten frivillig? Hvilke 
konsekvenser? Skiller seg fra andre aktører? 

 



Definisjon frivillighet 
NOU 2008: Kulturmomsutvalget 

St. meld. nr. 27 (1996–97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner ble følgende virksomheter definert som 
frivillig organisasjoner: 
Organisasjoner som kjennetegnes ved at de  
1 har et allmennyttig siktemål 
2 bygger på medlemskap av individer og/ eller organisasjoner, 
3 har en demokratisk styringsstruktur 
4 Virksomheter som eies eller drives av en organisasjon som faller inn under punkt 1) Stiftelser med 

allmennyttig formål 
5 Økonomisk samvirke som ikke har fortjeneste som formål 
6 Trossamfunn og livssynsorganisasjoner 
 
I tillegg skisserte meldingen tre ulike former for frivillig virke: 
• Medlemsbasert virke, der organisasjonene ses som bærere av demokrati, kultur og tradisjoner, og hvor 

virksomheten skaper mening, tilhørighet og fellesskap 
• Verdibasert samvirke, der hensikten med støtten er å utløse frivillige ressurser og egenart for å realisere 

felles mål 
• Fortjenestefri velferdsproduksjon, der organisasjonene kan ses som produsenter av velferdsytelser for 

offentlig regning, vanligvis med ansatt bemanning, og etter nærmere angitte offentlige retningslinjer 



Mål: det skal være givende å være 
engasjert i vår klubb 

• Hva står i idrettens lover/retningslinjer om 
frivillighet/dugnad? 

 



DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER - NIF 
• Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer 

og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet 
og ikke innføres som ”tvangsordninger”. 

• Et idrettslag kan heller ikke pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og 
gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. 

• Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og 
eller ikke kan stille på dugnad. 

• Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er 
en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at 
aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. 

• Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent. 
Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og 
medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og 
få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis det som tilbud og deltagelsen vil være frivillig. 



Mål: det skal være givende å være 
engasjert i vår klubb 

• Ulike typer frivillighet i klubben 

I - P 



Må være lett å være frivillig 

• Det dugnadsarbeidet som gjennomføres hver 
eneste dag, er en enorm ressurs for landet 
vårt. Den ressursen må organisasjonene og 
myndighetene forvalte klokt. Ikke minst må vi 
sørge for at det er lett å yte frivillig innsats, 
understreket generalsekretær Birgitte Brekke i 
Frivillighet Norge 



Mål: det skal være givende å være 
engasjert i vår klubb 

• Hvordan legge til rette for frivillighet 

 



Gruppearbeid 

• Hvordan legge til rette for best mulig 
frivillighet i våre klubber? 

 

• IGP – 

• Gruppearbeid: Kom frem til de 3 viktigste 
elementene for å skape god frivillighet 



Det skal være givende å være engasjert i vår klubb 
(slides fra lederkurset) 

• Se meg – Hør meg 

• Ros og konstruktive tilbakemeldinger 

• Anerkjennelse 

• Klubbtilhørighet  

• Tilby kompetanse/utdanning 

• Ansvar for egne oppgaver 

• Tydelig rolle og ansvar 

• Sosialt miljø 

• Sosiale treff for engasjerte 

”Lønnen” som tillitsvalgt er i hovedsak sosialt, lærerikt og 

givende. 
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