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1. ØKONOMI 

Klubbens overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert 
gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. 

 

2. BUDSJETT 

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, 
dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet slik at avvik lett kan 
følges opp. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 
mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

 

3. REGNSKAP 

Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapet følger i utgangspunktet 
kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der 
posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik 
at bokføring skjer på” rett år”. Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for 
klubben, får regnskapsrapporter kvartalsvis. Regnskapsåret følger kalenderåret. 
 
Regnskapet for klubb (fordelt på lag og avdelinger) vil bli ført av Trond Andersen. Bilag fra 
hvert enkelt lag skal leveres fortløpende. Kasserer i klubben er ansvarlig for 
kommunikasjonen med lagets økonomiansvarlig  
 

4. ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING 

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn 
økonomi. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysningene. Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. 
skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer 
før pengene overleveres regnskapsfører. 

 

5. LAGSKASSE 

Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. All økonomi skal bokføres i 
klubbens regnskap. 

 

6. REGNINGSBETALING 

Klubbens inngående fakturaer skal godkjennes av styreleder før levering til kasserer for 
anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal attesteres før betaling. Ved refusjoner av 
kontantutlegg skal det også attesteres av styreleder før betaling. 
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7. BILGODTGJØRELSE OG REISEREGNING 

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til 
kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente 
bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. 

 

8. ØKONOMISK ANSVAR 

Avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, derfor kan ikke disse 
inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer 
også at klubbens hovedstyre skal godkjenne alle sponsoravtaler. 

 

8.1 Innkreving 

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen, med 
mindre klubbens kasserer har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål. Det 
skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. 
 

9. MEDLEMS- OG AKTIVITETSKONTINGENT  

 
Medlemskontingent til SIF sendes ut til medlemmene i løpet av april, og innbetales på konto 
2535 45 07199. 
 
Aktivitetskontingent til SIF fotball sendes ut til spillerne i løpet av mars, og innbetales på 
konto 2535 20 09930. 
 
Innbetalinger og purringer av dette vil kasserer henholdsvis hovedforeningen og 
fotballavdelingen følge opp i samarbeid med hver enkelt lags lagleder og styreleder.        
Ingen spillere får gå på banen i første seriekamp uten å ha betalt medlems- og 
aktivitetskontingent. Trenere / lagledere vil få et ansvar for å følge opp at dette håndheves 
etter ordre fra styreleder. 
 
Medlemsavgiften dekker kostnader relatert til drift av klubben som vedlikehold av bygninger, 
avgifter og eventuelle investeringer i klubben. 
 
Aktivitetskontigenten dekker driften av laget; påmelding serie, betaling av dommere, innkjøp 
av diverse utstyr, deltagelse på cuper.  
 
I tillegg dekker den forsikring, drift av traktor, drift av baner (salting, vedlikehold, rens, 
etterfylling av gummi m.m.), innkjøp og vedlikehold av mål samt innkjøp av 3´er baner. 
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Tabell 1 - Medlemsavgift og Aktivitetskontigent 

Medlemsavgift  

   

Familie                         850,- 

Voksen                         650,- 

Barn < 16 år                 500,- 

Aktivitetskontingent 

   

6 – 7 år                  3´er      1100.-                                                                                               

8 – 9 år                  5´er      1100.-                                                                                               

10 – 11 år        7´er       1350.-                                                                                                

12 – 13 år              9´er      1350.-                                                                                                

14 – 16 år              11´er    1550.-                                                                                               

G.19                       11´er    1850.-                                                                                         

Senior 11´er    2850.- + lisens                                                                      

Oldboys  1100.- 

 

10. CUPER 

 
Alle lag har ønsker om å være med på ulike cuper i løpet av året. Cuper er morsomt for 
barna, både sosialt og sportslig. Laglederne får gjerne tilsendt et stort antall med invitasjoner 
til cuper i løpet av sesongen.  SIF dekker i utgangspunktet påmeldingsavgift for maksimum to 
cuper per lag gjennom sesongen. 
 
Hvert lag står fritt til å velge cuper innenfor de gitte rammer. 
 
Påmelding sørger lagledere for selv til den aktuelle cupen. Kasserer Trond Andersen 
kontaktes for innbetaling av påmeldingsavgift.. Han trenger opplysninger om beløp, 
forfallsdato, navn og kontonummer til den aktuelle cupen. 
 
Kontaktinfo: 
 
E-post:   trond.andersen@jensen.no 
Telefon: Jobb:   33 78 49 50  

Mobil:  90 62 19 15 

  

11. UNGDOMS- OG SENIORFOTBALL 

Overganger, dommerutgifter til serie, interkrets og NM kamper, seriepåmelding, utgifter til 
kunstgress, garderober og drakter (For senior damer og herrer dekkes også shortser og 
strømper) dekkes av klubben. 
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12. DOMMERE 

Dommere sender regninger til oppgitt epost adresse. Det er viktig at lagleder / trener signerer 
kamprapport etter kampslutt. Dommersatsen for oppsatte dommere følges etter avtale med 
NFF samt reisegodtgjøring.   
 
Når det gjelder de øvrige aldersbestemte klasser fylles det ut dommerskjema, kvittering 
legges i plastlomme i trapperommet i 1. etasje på klubbhuset. Plastlommen blir tømt en gang 
i uka og betaling foretas via bank. 
 
Juniordommerne skal honoreres med kr 200,- pr. 7-er kamp eller kr 250,- for en 
aktivitetskveld. 

 

13. FAKTURA OG BETALINGSOPPFORDRINGER 

Alle fakturaer stiles til Svelvik IF, se detaljer under, og merkes tydelig med gruppe og 
kontaktperson for gruppen: 
 
Svelvik IF                                                                                                                              
Postboks 150                                                                                                                          
3061 Svelvik 
Att: (lag, kontaktperson) 
Org.nr: 976 33 4582 
 
Kasserer distribuerer ut fakturaer / post via e-post hvis ikke annet er avtalt til hvert enkelt lag. 
Hvert enkelt lag er ansvarlig for at fakturaer som er stilt til dem på forhånd er godkjent og i 
etterkant blir attesteres. Regninger som ikke er attestert vil ikke bli betalt av klubben. 
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