Forslag til ny modell, dugnadsorganisering
Styret vurderer å foreslå nedenforstående som et prøveprosjekt for 2020 på
førstkommende årsmøte og mottar gjerne tilbakemelding fra medlemmene i forkant.
Forslaget innebærer i hovedsak følgende:
-

-

Dugnadsplikten avvikles som en prøveordning gjennom at alle betaler er økt
årskontingent til et dugnadsfond med kr 1500
De som ønsker å arbeide dugnad vil kunne tjenes tilbake beløpet gjennom å
registrere seg og arbeide minimum 10 timer (10 timer + 150) og hvor øvre tak for
avlønning settes til kr 10 000
De som påtar seg tillitsverv gis en nøkterne avlønning for dette, organisert av styret
og dekket av dugnadsfondet
Basert på avlønning med kr 150/time vil dugnadsfondet gi en dugnadspott på 1400
timer pr år (kr 210 000/150) som gir nærmere 90 timer/uke i sommermånedene,
dette med tillegg av at mange medlemmer arbeider uregistrerte timer

Det utprøves et nytt konsept basert på følgende:
-

-

-

-

Alle medlemmer med båtplass innbetaler økt årskontingent med kr 1500 til et
dugnadsfond og er dermed i utgangspunktet fritatt for dugnadsplikt. Tilsvarende
beløp legges på leide plasser.
Basert på 140 plasser vil dette gi en innbetaling til fondet på kr 210 000 pr. år.
Fondet benyttes til avlønning av tillitsvalgte og dugnadsinnsats.
Tillitsvalgte lønnes etter eget oppsett, besluttet av styret.
Det organiseres frivillig dugnad hvor medlemmer som ønsker å arbeide dugnad,
registrerer seg og lønnes etter innkalling med kr 150 pr. time. Det settes et øvre tak
for avlønning på kr 10 000 pr. ansatt (kan opptjenes skattefritt). Medlemmer
oppfordres selvfølgelig til arbeide utover dette, men da uten økt avlønning.
Innkalling til dugnad besluttes av dugnadsleder som fører timeliste for
dugnadstimene.
Innkalling baseres på kvalifikasjoner med fokus på «rett person til rett jobb». Det er
imidlertid et mål at alle som registrerer seg skal kunne tjene tilbake
dugnadsinnskuddet.
Ordningen vil gi mulighet til en mer målrettet dugnadsinnsats gjennom bedre styring
av kapasitet og kvalifikasjoner.
Ordningen kan også åpne for å kjøpe tjenester der dette er formålstjenlig.
Ordningen iverksettes for første årsmøteperioden og evalueres før evt. videreføring.

