
 

Økonomistyring Verdal IL 

 

Økonomiske prinsipp 

Verdal IL sin overordnede økonomistrategi er at den daglige drift og investeringer 

skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. 

P.t har vi driftsavtale med Verdal Kommune for driften av Verdal Stadion 

m/tilhørende klubbhus. Alle lag i kommunen har mulighet for å trene på Verdal 

stadion, samt bruke klubbhus/møterom etc tilhørende Verdal Kommune.Samtlige 

lag inkludert egne betaler baneleie på timebasis( satser fastsatt av rådmannen 

hvert år) . 

Ellers har man andre inntektsbringende tiltak slik som festarrangement i 

Folkeparken to ganger i sommerhalvåret, hallfest i oktober, utleie av 

toalettvogner, utleie av paviljongen som er ett selskapslokale 100% eid av Verdal 

IL. Ungdomsavdelingen for fotball selger Verdalskort, toalettpapir og fotballodd 

hver år til inntekt for avdelingen, samt holder diverse cuper hvert år. 

Senior, håndball og friidrettsavdelingen har og egne inntektsbringende tiltak 

gjennom året, varierer fra år til år. 

Hovedstyret krever inn medlemsavgift, mens de respektive avdelingene krever 

inn treningsavgift. 

Klubben holder dugnader ifbm festarrangement m.m hvor lagene blir leid inn og 

kan få tilskudd til lagskassa. 

Har og en god del sponsorer som bidrar på hver sin måte i form av økonomisk 

bidrag eller i form av klær/utstyr. 

Budsjett 

Klubbens hovedstyre, samt alle avdelingsstyrer utarbeider årlig budsjett for 

kommende år som styringsverktøy, dette utarbeides etter forsiktighetsprinsippet 

og baseres på erfaringstall.Dette følges opp kvartalsvis med at avdelingene 

rapporterer inn til hovedstyret. 

 

 



Regnskap 

Verdal IL har regnskapsfører til å føre regnskapet, de rapporterer kvartalsvis til 

hovedstyrets leder.Laget følger kontantprinsippet, er det større investeringer så 

periodiseres slik at man får bokført på riktig år. Laget har og en egen revisor som 

brukes av alle avdelingene.   

Regnskapsåret har fulgt kalenderåret, men nytt fra 2014 er at regnskapsåret går 

fra nov-nov, dette ble vedtatt i årsmøte mars 2014 for å kunne ha bedre kontroll, 

starte budsjettering tidligere ift planlegging av kommende sesong. 

Økonomistyring og kontanthåndtering 

Klubben har gode interne rutiner for økonomistyring, samt godt etablerte 

kontrollrutiner og har en sunn økonomi. 

Regnskapsbilag blir levert månedlig til regnskapsfører i SMN regnskap AS fra 

kasserer i de respektive avdelingene. 

Kontantinntekter fra arrangement, kiosksalg, loddsalg etc telles opp av to 

personer, signeres av begge og settes inn på lagets bankkonto. Hovedsaklig blir 

alt av loddsalg og annet salg innbetalt på lagets konto. 

Bruk av bankkonto 

Verdal IL har kasserer i hver avdeling, styreleder og kasserer attesterer alle 

fakturaer som kommer inn og alt blir levert regnskapsfører fortløpende for 

remittering, dette er nytt fra jan 2014 for å lette arbeidsbyrden til kasserer i alle 

avdelingene. Alt av bilgodtgjørelse/reiseregning attesteres alltid av to personer før 

utbetaling.  Kasserer samt styreleder i alle avdelingene har tilgang til lagets 

kontoer, hovedstyrets leder har oversikt over samtlige avdelingers bankkonti.  

Klubben har en ett tydelig regelverk for at lagskasser, ingen har lov å bruke egne 

private kontoer til dette formålet, alt skal inn i klubbens oversikt og regnskap. 

Dette er ikke enkelt og håndheve så dette har vi en vei å gå. Hovedstyret jobber 

med saken. 

Styret skal godkjenne alle økonomiske forpliktelser som hefter hele laget, dette 

skjer ved at avdelingene sender sine behov inn til hovedstyret for behandling. 

Vedtak må legges ved som bilag til oppbevaring hos regnskapsfører sammen 

med andre regnskapsbilag. 

Hovedstyret har delegert til avdelingen, samt sportslig avdeling slikt som 

ansettelse, godtgjørelse av trenere, lagledere, samt spillere. Dvs de har en pott 

hvert år som kan brukes til dette.   


