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Vedlegg 4 

 
Endring av modell for årsmedlemskap i Storsalen 
På årsmøte i 2018 ble ble det fremlagt forslag om å endre strukturen på medlemskapet i 
Storsalen. Det ble fremmet fire ulike forslag, og årsmøtet innstilte på en endring av dagens 
kontingentmodell til følgende: 
 
Vedtatt forslag fra årsmøtet 2018: 
Vi innfører en fleksi-medlemskontingent – slik at våre medlemmer selv kan gjøre en helhetsvurdering 
ut i fra egne økonomi og givertjeneste. Dette kan gi menigheten mulighet til å snakke om bruken av 
penger/ressurser på en ny måte, og en slik endring sier noe om at styret ser at medlemmer i 
menigheten er forskjellige. Vi ønsker å møte enkeltindividet.  
 

Mini  Medi   Maxi 
Under 18: 75  100  125 
Over 18: 300  350  400 
 
Storsalen har i løpet av 2018 jobbet med å bytte måten system for håndtering av 
medlemskontingent og fastgiveravtaler. Denne løsningen er nå i drift, selv om det fortsatt er 
rom for vesentlige forbedringer i tiden fremover 
 
Det som dog er klart, er at besutning årsmøtet tok, har vist seg umulig å gjennomføre i det 
systemet vi i dag har, og vil kreve uforholdsmessig mye utviklingskostnad for å få realisert. 
Administrasjonen må derfor beklage overfor årsmøte at det ble fremmet, og stemt frem, et 
forslag som ikke lar seg gjennomføre i praksis.  
 
Årsmøtet bes derfor om å reversere beslutningen fra 2018 til å beholde dagens modell med en 
pris for voksne og en pris for barn.  
 
Fastsettelse av kontingent 2019 
Årsmøtet fastsetter kontingent for storsalen, og stab og styret legger frem følgende forslag til 
avstemming: 
 
Forslag 1 
Medlemskontingenten bli værende slik den har vært de siste seks årene, 350 for voksne og 100 
kr for barn.  
 
Forslag 2 
Øke avgiften for voksne til 400 kr, men la avgiften for barn under 18 bli værende på 100 kr.  
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