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Tittel på forslag:      Kompensasjon på eventer 

 

Forslag: 

Jeg vil gjerne foreslå en kompensasjonsordning til de som er med å holde eventer i 
Kuleisen. Forslaget er at 10% av det man tar inn på hvert event fordeles på dem som 
deltar som skyteledere, og som sørger for at eventene faktisk kan gjennomføres. 

Begrunnelse: 

I 2021 tok vi inn 100 000 kr. på forskjellige eventer. Faktisk mye mindre enn tidligere, 
men det har sin naturlige forklaring. (Korona) 

Hvis vi hadde hatt denne ordningen så hadde klubben fått 90 000, 

Og 10 000 hadde blitt fordelt på de som stilte opp. 

Hvis ingen stiller opp, så hadde ikke klubben fått noe. Enkel matte spør du meg. 

Grunnen til at jeg foreslår dette, er at jeg mener eventer er kommersiell drift, og faller 
ikke inn under normal klubbdrift som stevner, dugnad, verv og andre ting som må til for 
å drive klubben. 

Det er også veldig god reklame for klubben, og vi har første gang til gode at noen ikke er 
veldig fornøyde etter et event nede hos oss. 

Vi er stort sett de samme som går igjen på disse eventene, og det blir slitsomt i lengden.  
Med dagens strømpriser, og en sannsynlig økning i vann og kloakkavgifter, samt 
renteøkning, så er det kjærkomne penger. 

Et event på 30 personer vil bringe inn 12 000 kr. 

Det betyr 2 lag, og minst 3 timer jobb for å gjennomføre det. 

Minimumsbemanningen er 1 skyteleder pr. 3 deltagere. Så minst 5 på et sånt event.  

Da blir det i så fall 1200 kr. fordelt på 5 personer som er 240 kr. pr. person. 

Hvis vi er flere, så blir den samme summen fordelt på flere. 

Klubben sitter uansett igjen med 10 800 kr. fordi noen gjøre denne jobben. 

 

Sted og dato  

Haugesund 23.01.22  

 

Rolf Høvring 

 


