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Sentralstyret foreslår 
 
At vi i neste periode har tre satser for kontingenten, hvor medlemmene selv velger hvilken 
sats de betaler 
 
370.- (høy) 
 
200.- (middels) 
 
  50.- (lav) 
 
 
Begrunnelse 
IOGT har i dag en kontingent på 250 kroner med førsteårskontingent på 50 kroner. Den har ikke vært 
regulert siden 1999.  
 
Siden 2015 har vi hatt et prøveprosjekt med 100 kroner i kontingent for mye medlemmer. Den viser 
at betalingsvilligheten har gått opp de siste årene, selv om første året vi registrerte dette var i 2014, 
altså året før vi startet med 100 kroner i kontingent. Da betalte 82 prosent av de nye medlemmene 
kontingenten i år to mot 57,9 prosent året før. De neste årene har andelen ligget på 72, 69 og 71 
prosent. Nedgangen i betalte kontingenter fra år 1 til år 2 til år 3 er så mye annerledes enn i årene 
før, men den skjer fra et høyere nivå enn tidligere. Det bekrefter viktigheten av å få ned frafallet som 
skjer første året. 
 
Når vi fastsetter kontingenten er det flere faktorer å ta hensyn til 
 
* Finansiering av organisasjonen 
Kontingenten er en av få frie midler i organisasjonen. I 2018 tok vi inn 587 381.- (både medlemmer 
og medspillere). Av disse betalte 1734 250.-. En reduksjon til for eksempel 100.- for disse vil bety et 
tap på rundt 250 000.-   
Driftstilskuddet fra direktoratet bestemmes ut fra medlemstall, antall lokale enheter og antall fylker 
vi er aktive i. I tillegg spiller totalsummen som bevilges og situasjonen i de andre organisasjonene inn. 
Det er altså ikke noen automatikk i at økt medlemstall betyr økt tilskudd, selv om vi selvsagt får mer 
enn vi ellers hadde fått med et lavere tall. 
 
* Verve og beholde flest mulig som medlemmer 
Å si noe helt sikkert om hvor mye av den økte betalingsvilligheten som skyldes størrelsen på 
kontingenten er vanskelig. Men vi må regne med at noe av dette kan forklares med redusert 
kontingent.  For vervingen i seg selv er det nok førsteårskontingenten som er viktigst.  
 
Like viktig er det imidlertid at det ikke skal være økonomien som bestemmer hvorvidt man kan være 
medlem eller ikke. Derfor foreslår vi en lav minstesats på 50.-  
 
* Organisasjonens omdømme 
Hvor stor kontingenten er sier også noe om organisasjonen. Setter vi kontingenten for lavt kan det 
virke useriøst og lite forpliktende. Samtidig har de aller fleste organisasjonene en eller annen form 
for redusert kontingent.  
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Det er dette vi har forsøkt å balansere for å gi de medlemmene som ønsker det en mulighet til å 
betale en noe høyere kontingent i dag, samtidig som de som ønsker en lavere sats har mulighet til å 
bruke denne. 
 
I tillegg er det viktig at vi promoterer givertjenesten aktivt. 
 
Det har også vært foreslått at medlemmene selv kan bestemme hva de vil betale over en minstesats. 
Rent praktisk er det imidlertid bedre for oss å ha faste satser. Uten disse vil det medføre et større 
merarbeid for administrasjonen med rettinger i medlemssystemet.  
 
 


