
 
 
 

STATUTTER FOR MEDLEMSFONDET 
I NOC-KLUBBEN, PR. 01.01.2023 

 
1  Medisinsk/psykolog 50% av regning. Maks kr 1000,- pr kalenderår 
2 Fysisk behandling 50% av regning. Maks kr 2000,- pr kalenderår 
3 Tannbehandling 50% av regning. Maks kr 2000,- pr kalenderår 
4 Briller/kontaktlinser/øyeoperasjon 50% av regning. Maks kr 1000,- pr kalenderår 
5 Treningssenter, svømmebasseng, terapibasseng 50% av regning. Maks kr.1000,-pr. kalenderår 
6 Engangsstøtte til pårørende ved ansattes død. 

(Pårørende jfr. Personalopplysningsskjemaet.) (MAX 10000) 
Kr 10.000,- gis som støtte til pårørende, når 
ansatte som er medlem av personalfondet går 
bort. Dette beløpet skal ikke betales tilbake 

7 Medisinsk rekonvalesens eller behandling i institusjon 
Henvist av lege 

Kr 1.500,- pr uke i inntil 2 uker pr. kalenderår 

 
 Retningslinjer: 

1. Medlemskontingent for ansatte er kr. 100 pr. måned som trekkes over lønn 
 
2. Refusjon utbetales kun mot gyldige originale kvitteringer. Kvitteringene må vise at de er betalt 

og inneholde medlemmets fulle navn innen den gjeldene frist for søknadens innleveringsdato. 
Frist for innlevering av søknad er innen 01.06 og 01.12. Reiseutgifter dekkes ikke. Egenandelskort 
er ikke å betrakte som kvittering. 

 
3. Søknad om refusjon skal sendes på skjema: ”Søknad om refusjon fra medlemsfondet”, og sendes til 

medlemsfondet.noc@gmail.com Kvitteringer scannes og sendes sammen med søknaden. 
 

4. Nyansatte og fast ansatte som melder seg inn, har karantenetid i 1 år etter innmelding i fondet. Ved 
overtagelse av kontrakter osv., gis medlemskap med 3 mnd. karantene fra innmeldingsdato. 

 
5. Personell som tidligere har sluttet, eller meldt seg ut av medlemsfondet, har ett års karantene fra 

den nye innmeldingsdatoen.  
 
6. Medlemmer som blir oppsagt i bedriften pga. sykdom, opprettholder sitt medlemskap vederlagsfritt 

i inntil 12 måneder etter siste lønnsdato. 
 

7. Medlemsfondets statutter revideres hvert år pr. 1. Januar. Forslag til endring av statutter fremsettes 
til NOC-klubbens styre. Statuttene kan også endres på styremøter ellers i året om det skulle være 
behov for det. 

 
8. Det kan maksimalt, til sammen i gruppe 1-5, utbetales 5000,- pr. kalenderår til hvert medlem 
 
9. Midlene i medlemsfondet vil til enhver tid tilhøre ansatte i NOC som er medlemmer av fondet. 

 
10. Alle fast ansatte og ansatte kompetansegruppa kan bli med i medlemsfondet.  
 
11. Post 2: fysisk behandling regnes ikke som kosmetisk. 

 
 


