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LM-sak 8 Fastsettelse av medlemskontingent  
 
A - Personmedlemmer 
 
Forslag til vedtak 
Senke kontingenten fra 250 til 50 kr for personmedlemmer under 26 år. 
Øke fra 250 kr til 275 kr for personmedlemmer over 26 år. 
 
Sammendrag 
Kontingent på 50 kr for personmedlemmer under 26 år er en del av strategien bak 
det nye Frifond-regelverket. En økning av kontingenten for personmedlemmer over 
26 år er en del av en langsiktig strategi om å gjøre medlemskapet mere verdt og 
skape en høyere medlemskapslojalitet. 
 
Bakgrunn 
Rekrutteringsatsingen i forbindelse med det nye Frifond-regelverket er basert på å 
senke terskelen for at medlemmer under 26 år skal bli medlem. Per personmedlem 
under 26 år får Norsk Viseforum Frifond-støtte som kan viderefordeles til 
medlemslagene i organisasjonen. Dermed vil klubber som ikke praktiserer 
tradisjonelle medlemskap også kunne registrere og få uttelling for medlemmer 
under 26 år. 
 
Forslag om å øke kontingenten fra 250 til 275 kroner for personmedlemmer over 26 
år er basert på to faktorer. 
 

1. Terskelen for å melde seg inn er lav. 
2. Insentivet for å vedlikeholde medlemskapet er lavt 

 
Vi har hatt en markant økning i antall innmeldinger de siste årene, men også en 
økning i frafall. For å begrense gjennomtrekket vil det parallelt med 
kontingentøkningen jobbes med tiltak for å skape høyere medlemskapslojalitet og 
gjøre medlemskapet mer attraktiv for personmedlemmene.  
 
Det er et viktig at Norsk Viseforums inntekter øker i takt med prisveksten. 
Kontingenten for personmedlemmer har ikke vært økt siden 2002 - noe som er 
uheldig. En økning fra 250 kr til 275 kr, 10%, er en relativ stor økning, men i 
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kronebeløp er det imidlertid beskjedent og det er fornuftig at beløpet er et delvis 
rundt tall.  
 
B – Medlemslag og øvrige 
 
Forslag til vedtak 
Kontingentens minimumsats økes fra 600 kr til 800 kr. Medlemmer som ikke søker 
momskompensasjon betaler minstesats med 100 kr ekstra per 10 medlemmer. 
Høyeste kontingentsats, kr 3000, endres ikke. 
 
Sammendrag 
En rekke forhold tilsier at de nåværende kontingentsatser bør økes. Å øke 
minimumsatsen, ta hensyn til medlemstall og ellers beholde dagens system er den 
enkleste og mest rettferdige måten å gjøre det på. 
 
Bakgrunn 
Nåværende ordning baserer seg på at de lag som sender inn sine regnskap innen 1. 
juni, i forbindelse med søknad om momskompensasjon, betaler en kontingent 
tilsvarende 1% av omsetningen i det regnskapet. Kontingenten har vært oppad 
begrenset til 3000 kr og minimum kr 600. Minimumsatsen gjelder også for 
medlemmer som ikke søker om momskompensasjon. For de lag som sender inn 
regnskap innen 1. juni vil man beregne kontingenten utfra antall medlemmer i laget i 
tillegg til minstesatsen.  
Forhold som tilsier at de nåværende kontingentsatser bør endres: 

1. Norsk Viseforum må øke sine inntekter grunnet generell prisvekst.  
2. Nye TONO-satser øker prisen på TONO-avtalen.  
3. Viseforums kostnader til bruk av medlemsregisteret Zubarus må dekkes inn. 

 
 
 
 
 
 
 


