RETNINGSLINJER FOR DUGNAD
Nærbø Idrettslag er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad
er en avgjørende ressurs for at vi som idrettslag skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre
medlemmer. Inntektene fra slike dugnader brukes til påmelding til seriespill, innkjøp av nødvendig
utstyr, drift og vedlikehold av anlegget med mer.



Det skal være en dugnadsansvarlig på hvert lag, det anbefales at dette er en person som ikke
har trener eller lagleder verv slik at en kan fordele arbeidsoppgavene innad i laget.



Det er utarbeidet en dugnadsplan for hver av gruppene. I denne dugnadsplanen er det laget
en oversikt over hvilke felles dugnader som skal gjennomføres i løpet av året. Det er lagt opp
til at hvert enkelt lag skal gå en felles dugnad i året (i tillegg kan det være aktuelt å gå dugnad
en gang i kiosken, og håndballen har også en egen toalettpapirdugnad)



Alle lag skal delta på fellesdugnader de blir satt opp på.



Alle lag har mulighet til å jobbe dugnad der målet er å skaffe inntekter til egne spillere. Dette
kan være inntekter som skal gå til treningsleir/turneringer eller lignende. Slike dugnader skal
ikke prioriteres foran fellesdugnader, de kommer i tillegg til fellesdugnaden.



Alle dugnader som et lag utfører til inntekt for eget lag skal meldes inn til administrasjonen.
Enten på post@narboil.no eller på tlf 51 79 11 50.



Nærbø Idrettslag ved administrasjonen skal fakturere alle dugnader som lag utfører til
inntekt for egne spillere. Beløpet settes inn på Nærbø idrettslag sin konto og øremerkes det
laget som har jobbet dugnaden. Det opprettes en egen prosjektkonto for laget, og beløpet
utbetales laget etter nærmere avtale.



Inntekter fra dugnader som utføres av det enkelte lag fordeles ved at 25% av inntektene går
til Nærbø Idrettslag ved Hovedstyret og 75% av inntektene går til det laget som har utført
dugnaden.



Dersom et lag i løpet av en sesong jobber dugnad for mer en kr 75 000,- vil 100% av
inntektene over kr 75 000,- gå til det aktuelle laget.

