Forslag fra styret i RBR til endring av årskontingent for 2015

RBR har flere inntektskilder.
I tillegg til årskontingenten har en av de viktigste inntektskildene til RBR i mange år, vært støtten
fra Rogaland Fylkeskommune.
Denne støtten har de siste årene minket ganske betydelig.
Reglene for å motta støtte er også endret dramatisk, slik at vi kanskje ikke lenger kommer inn under
Fylkeskommunens støtteordninger i det hele tatt.
En slik endring vil i så fall resultere i en betydelig inntektsreduksjon.
RBR bruker store beløp på å sponse arrangementer, studieturer og seminarer.
Eksempelvis sponses hver eneste deltager på RBR sitt kunstseminar med et større beløp enn hva
foreningene selv betaler i årskontingent til RBR. Og med flere deltagere fra samme foreningen, sier
det seg selv at forholdet sponsing og årskontingent i dag er noe skjevfordelt. I forbindelse med RBR
Kunstseminar 2015, - sponses hver enkelt deltager mer enn noen gang, - for å prøve å holde
kostnaden pr. deltager nede på det beløpet som våre medlemmer ønsker å betale, - ref. RBR sin
medlemsundersøkelse i 2014.
Kontingenten har vært uendret med et beløp på kr. 500,- pr. år de siste 20 årene.
Styret mener derfor at det nå er nødvendig å vurdere en økning.
Mange foreninger er små, med kun 30 til 40 medlemmer, andre har opp mot 100 medlemmer. Slike
foreninger har ofte små/begrenset budsjett, og liten mulighet til selv å sponse deltagere på RBR sine
aktiviteter.
Det finnes også mange store bedriftskunstforeninger som er medlemmer i RBR, og noen av disse
medlemmene har god økonomi, og har ofte flere hundre medlemmer. For disse foreningene har en
medlemskontingent på kr. 500,- til RBR, liten eller ingen betydning.
Vi mener derfor at disse foreningene burde kunne være med å sponse egne medlemmer, ved og
betale mer i års kontingent til RBR.
Styret foreslår derfor å gradere medlemskontingenten ut fra foreningenes størrelse / antall
medlemmer.
Kontingenten for 2015 foreslås derfor som følger:
Enkeltmedlemmer:
Foreninger med opp til 100 medlemmer:
Foreninger med 101 – 250 medlemmer:
Foreninger med 251 medlemmer eller flere:
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Kr. 500,- (uendret)
Kr. 1.000,Kr. 1.500,Kr. 2.000,-

