
 

Ny ordning for administrasjon av dugnad i Asker svømmeklubb 

 

Asker svømmeklubb er et idrettslag drevet på frivillig basis. I tillegg til tilskudd og inntekter fra 
svømmeopplæringen er klubben i likhet med andre frivillige organisasjoner derfor avhengig av 
bistand og hjelp fra våre medlemmer for å få hjulene til å gå rundt. Dette er i første rekke bistand 
knyttet til gjennomføring av mesterskap og arrangement og deltakelse på stevner, men også bistand 
til andre oppgaver i klubben slik som gjennomføring av ulike sosiale aktiviteter for utøverne, 
styrearbeid, foreldrekontakter eller utgivelse av klubbavisen ASK-Nytt.  

Frivillig innsats og dugnadsarbeid for klubben knyttes til treningsavgiften 

For å sikre tilstrekkelig frivillig bistand til klubbens aktiviteter samt fordele slik bistand mer rettferdig 
mellom medlemmene, knytter klubben nå slik bistand direkte til treningsavgiften. Rent konkret 
innfører klubben nå en ordning der treningsavgiften reduseres for de medlemmene som bidrar til 
klubbens arbeid. Denne nye ordningen gjelder for dem som har eller er medlemmer i 
treningsgruppene (Elite, NM Jr, ÅM, Konkurranse, Start, Intro og Masters). Den nye ordninger vil 
fungere som følger: 

• Treningsavgiften vil økes i forhold til dagens nivå og vil bestå av to komponenter som følger: 

− Basiskomponent, som tilsvarer beløpet i dagens treningsavgift 

− Dugnadskomponent, som vil reduseres dersom medlemmet gir frivillig bistand og/eller 
deltar i dugnadsarbeid for klubben. I likhet med dagens treningsavgift vil 
dugnadskomponenten være differensiert for de ulike treningsgruppene som følger: 
o Elite gruppene (Elite, Jr og ÅM): Kr. 1 500,- pr halvår 
o Rekruttene (Konkurranse, Start og Intro): Kr 1200,- pr halvår 
o Masters: Kr 750,- pr halvår 

• Dugnadskomponenten reduseres når man tjener «dugnadspoeng» gjennom frivillig bistand/ 
dugnadsarbeid. Ett (1) dugnadspoeng gir kr. 150 i reduksjon på dugnadskomponenten i 
treningsavgiften. Hvor mange dugnadspoeng den enkelte bistand/dugnadsinnsats gir vil avhenge 
av type bistand/dugnadsoppgave og er spesifisert i skjemaet her: https://askersvom.no/wp-
content/uploads/2022/06/Kopi-av-Dugnadspoeng-pr-oppgave.pdf 

• For de enkelte treningsgruppene kan man opparbeide seg følgende maksimale antall 
dugnadspoeng (og dermed ‘nulle’ dugnadskomponenten i treningsavgiften): 

− Elite gruppene (Elite, Jr og ÅM): 10 poeng 

− Rekruttene (Konkurranse, Start og Intro): 8 poeng 

− Masters: 5 poeng. 

NB! Det er lov å jobbe mer enn det som gir maksimalt antall dugnadspoeng       

• Der en familie har flere utøvere i treningsgruppene, vil dugnadskomponenten i alle utøvernes 
treningsavgifter ‘nulles’ når familien har tjent totalt 12 dugnadspoeng. 

• Nye medlemmer får fritak for dugnadskomponenten i treningsavgiften i sin første sesong. 

• Avregning av opptjente poeng mot dugnadskomponenten i treningsavgiften skjer ved avslutning 
av hver sesong, og det er ikke anledning til å overføre dugnadspoeng mellom sesonger.  

• Treningsavgiften betales pr sesong: Vårsesongen er fra 1. januar - 31. juli mens høstsesongen er 
fra 1. august - 31. desember. I hver sesong sendes det ut to fakturaer. 
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Klubben har behov for et bredt spekter av bistand. 

En oversikt over poenggivende bistand/dugnadsarbeid er tilgjengelig på: 
https://askersk.ivolunteer.com/ 

Nye oppgaver legges fortløpende ut, og det vil bli annonsert gjennom epost til alle foresatte når det 
legges ut nye oppgave, f.eks. i forbindelse med mesterskap og stevner. Poengsystemet revideres 
hvert halvår av styret. 

Noen av oppgavene krever søknad til administrasjonen. Dette er oppgaver der det er påkrevd 
politiattest eller hvor man har et særskilt ansvar. Her er det administrasjonen som tildeler 
oppgavene.  

 

Den nye ordningen er enkel å administrere og gir god oversikt for medlemmer og klubb 

For å administrere dugnadsarbeidet og den frivillige innsatsen har klubben tatt i bruk et system som 
heter iVolunteer https://askersk.ivolunteer.com/ Her vil medlemmene kunne melde seg til oppgaver 
– og melde seg av. Her vil man også hele tiden kunne se hvilke oppgaver man er påmeldt til og 
saldoen av dugnadspoeng. 

For å få tilgang til og komme i gang med iVolunteer må man gjøre følgende: 

1. Veiledning for innlogging på ivolunteer her: https://askersvom.no/wp-
content/uploads/2022/06/Fremgangsmate-for-ivolunteer.pdf 
 

2. Når du melder deg på for første gang, vil du bli bedt om bekreftelse på den eposten du selv har 
oppgitt.   

Det kan være nyttig at hver familie knytter dugnadsarbeidet til en person og da gjerne eldste 
svømmer på treningsgruppen. 

Klubbens dommere vil også kunne bruke dommergjerningen for å tjene dugnadspoeng. 
Dommerarbeid vil bli avregnet på samme måte som annen frivillig bistand/dommerarbeid. Husk 
imidlertid at dersom du melder deg som dommer, må du både melde fra til dommeransvarlig og til 
administrasjonen via iVolunteer. 

Dersom man har registrert seg for innsats for et arrangement, f.eks. et mesterskap i Holmen 
svømmehall, men blir forhindret fra å delta, må klubben informeres om dette.  Frem til ca 4 dager før 
aktiviteten kan man selv kansellere via iVolunteer.  Etter dette må klubben gis beskjed gjennom epost 
til  mette@askersvom.no.  Klubben henstiller på det sterkeste at man i en slik situasjon søker å finne 
en stedfortreder fremfor å melde frafall til arrangementet. Klubben må informeres dersom man 
deltar med stedfortreder. 

Dersom et medlem slutter i løpet av sesongen, vil medlemmets eventuelle resterende dugnadssaldo 
bli avregnet og fakturert. 

 

Ordningen vil justeres og forbedres etter hvert som klubben høster erfaring 

Denne nye ordningen og iVolunteer praktiseres allerede av andre svømmeklubber i Norge. Selv om 
klubben har fått informasjon og råd fra disse, vil ordningen fortløpende justeres og forbedres etter 
hvert som man høster erfaringer med ordningen. Tilbakemeldinger fra brukerne vil være særs 
velkommen. 
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Vi håper og tror dette vil være en god løsning for klubben og bidra til høyere kvalitet på klubbens 
aktiviteter. For medlemmene vil den nye ordningen også gjøre det mulig å planlegge frivilling 
bistand/dugnad god tid i forveien. 

For spørsmål og informasjons om denne nye ordningen, ta kontakt med Kari@askersvom.no eller 
mette@askersvom.no. 

 

Med vennlig hilsen 

Administrasjonen og styret. 
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