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IOGT Region Midt-Norge foreslår 
 
At kontingenten for neste periode settes til kr. 100.-  
 
For medlemskap tegnet etter 1. september inngår resten av året i kontingenten for det 
påfølgende år.  
 
 
Begrunnelse 
Det nevnes, i saksutredningen at vår region står i en særstilling når det gjelder medlemsverving.  
Herfra vil vi på det sterkeste fraråde en ordning med ulike kontingent-satser.   
 
Verving handler i stor grad om det korte sannhetens øyeblikk, der en med færrest mulig ord 
beskriver viktighet av organisasjonen og hvordan medlemskapet fungerer. Den tiden en må benytte 
for å beskrive- og til og med forsvare, en slik ordning, vil ta fokuset vekk fra det som må ha 
hovedfokus i vervings-prosessen. 
 
Forøvrig vektlegges det i saksutredningen at det er viktig med mange medlemmer, også av 
økonomiske grunner. Dette er vi enige i, og mener vervings-arbeide og mange medlemmer bør ha 
større fokus i hele organisasjonen. 
 
Vår erfaring er at det utvilsomt er lettere å verve medlemmer når kontingenten er lav. Vi har også all 
grunn til å tro at det er lettere å beholde medlemmer når kontingenten er lav.  100 kr som 
årskontingent ble innført som en forsøksordning. Vi har ingen erfaring som tilsier at denne ordningen 
ikke bør gjøres permanent. 
 
I dag har vi også en ordning med kr 50 i medlemskontingent det første året. Denne ser vi ikke samme 
grunn til å beholde. Ordningen bør derfor være kr 100 for alle.  
 
Medlemskap tegnet etter 1. september bør gjelde også for det påfølgende året. 
 
Forøvrig er det regionstyrets oppfatning at en ordning med fast givertjeneste bør etableres. Det 
potensialet som ligger her, vil etter regionstyrets oppfatning, være langt bedre enn en gradert 
kontingent. 
 
Innstilling fra sentralstyret 
 
Sentralstyret støtter ikke forslag fra Region Midt om en kontingent på 100.- for alle medlemmer.  
 
Sentralstyret viser til sitt eget forslag om kontingent for neste periode, og er ikke enige i forslaget fra 
Region Midt. For sentralstyret har det vært viktig å finne en modell som både sikrer økonomien vår, 
samtidig som den er såpass fleksibel at det ikke skal være økonomien som hindrer noen i å bli 
medlem. Derfor mener vi det er riktig å ha en minstekontingent på 50.- og at de som ønsker å betale 
mer også har en mulighet til det. 
 
Vi ser ikke at dette skulle medføre noen problemer ved verving på stand. Sentralstyret mener det 
fortsatt skal være en førsteårskontingent på kr. 50.- og det er dette fokuset vil være på. Ved første 
kontingentkrav får så det nye medlemmer mulighet til selv å velge hvilken sum han eller hun vil 
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betale. En ordning med flere kontingentkategorier er noe flere organisasjoner har, og dette ser ut til 
å fungere godt hos disse.   
 
 
 
Per Arne Lillebø stemte for region Midt-Norge sitt forslag og har tatt dissens i saken. 
 
 


