
Rutiner og ansvar for økonomisk virksomhet, 
regnskap/ budsjett, herunder behandling av inn- 
og utbetalinger. 

  
 
 
 
Overordna prinsipper for økonomistyring. 
 
Ansvar:  
Styret skal påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på årsmøte eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal 
videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.  
Styret er ansvarlig for at de økonomiske retningslinjene i laget blir fulgt. 
 
 
Regnskapsår/regnskap/budsjetter/oppfølging:  
Idrettslaget med alle grupper/utvalg, har regnskapsår som følger kalenderåret. 
Definisjon: Driftsresultat: Idrettslagets resultat (inntekter minus utgifter) for et enkelt år, 
eventuelt pr dato så langt i året. 
Idrettslaget har et regnskap, inndelt i avdeligsregnskaper og eventuelt prosjekter etter 
årsmøtets bestemmelser. Regnskap skal føres elektronisk i forsvarlig regnskapsprogram. 
Opplysninger og regnskapsdata skal oppbevares og sikres i tråd med RRB § 2-18 
Husk at dersom idrettslaget utbetaler honorarer, lønn, kjøregodtgjørelse el eller har ansatte, 
kan dette medføre innberetningsplikt for idrettslaget, for ytterligere informasjon om dette, se 
tema Skatt og Avgift i venstremenyen. 
 
Alle avdelinger/utvalg skal fremlegge budsjett innen de frister som styret setter. Normalt i 
november måned. Det skal budsjetteres på kontonivå på et mest mulig detaljert nivå og 
tilsvarende som i regnskapet. Budsjettet skal alltid baseres på sikre inntekter og alle kjente 
utgifter, og skal balansere. 
Årsmøte vedtar idrettslaget budsjett for hele klubben, og avdelinger/ utvalg. Idrettslagets styre 
og avdelingsstyrene skal påse at avdelingsbudsjett følges, og økonomisk status skal 
gjennomgås minimum pr. kvartal. 
 
 
Lån:  
Opptak av lån skal være vedtatt av årsmøtet.  
 
 
Bankkontoer:  
Det er ikke anledning for grupper/utvalg/lag å opprette egne kontoer, eller kontantkasser, i 
bank eller lignende. All økonomisk virksomhet skal gå gjennom klubbens bankkontoer . 
Alle kontoer for klubben skal opprettes hos Avaldsnes Idrettslag sin hovedbankforbindelse. 
Kontoer skal opprettes med Avaldsnes Idrettslag som kontoeier.  
 
 
Disposisjonsrett kontoer:  
Lagets bankkontoer disponeres av daglig leder og hovedstyrets leder i Avaldsnes Idrettslag, 
som har fullmakt til å forestå utbetalinger fra disse. 
 



 
 
Årsoppgjør:  
Ved regnskapsårets slutt (31.12.) påhviler det de sittende styrer å sørge for at alle inntekter og 
kostnader tilhørende avsluttende regnskapsår er medtatt i regnskap.  
Norsk lovgivning og regnskaps- og revisjonsbestemmelser er gjeldende for idrettslaget.   
I tillegg til ovennevnte er Avaldsnes Idrettslag underlagt de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i norsk lovgivning og ”Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for alle 
organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité” . 
 
 
Rutiner, oppfølging og ansvarsfordeling 
 
Fakturamottak 
Alle fakturaer skal sendes klubbens postadresse, og behandles av daglig leder. Daglig leder 
har fullmakt i h.t. styrevedtak til å forestå utbetaling etter å ha sjekket riktighet av mottatt 
faktura.  
Daglig leder kan fortløpende godkjenne og utbetale fakturaer som gjelder klubbens ordinære 
drift, både for hovedlaget og klubbens avdelinger. 
Faktura som daglig leder ikke har kjennskap skal anvises og godkjennes av avdeling v/ 
budsjett-ansvarlig, normalt styrets leder. 
 
 
Budsjett/ regnskapsansvar: 
Følgende personer har budsjett/ regnskapsansvar i klubben: 
 
Hovedlaget:  Norvald Kaldheim - daglig leder 

- leder hovedlaget 
 
Anlegg:  Norvald Kaldheim - daglig leder 
      - leder anleggsutvalget 
 
Fotballavd.:  Norvald Kaldheim - daglig leder 
      - leder Fotballavd. 
      - sportslig leder senior 
      - sportslig leder ungdom 
 
Håndballavd.:  Norvald Kaldheim - daglig leder 
      - leder Håndballavd. 
      - sportslig leder senior 
      - sportslig leder ungdom 
 
Avd. barn:  Norvald Kaldheim - daglig leder 
      - leder avd. Barn 
 
Avd. Fri/ski:  Norvald Kaldheim - daglig leder 
 
 
Inngåelse av kontrakter og avtaler: 
Det vises til klubbens lov, § 15- 2. avsnitt. Daglig leder har fullmakt til å signere inngåtte 
kontrakter/avtaler i h.t. godkjent budsjett/rammebetingelser sammen med styreledere i 
avdelingene uten forutgående styregodkjenning. Alle avtaler/kontrakter forelegges styret for 
godkjenning. 
 



 
 
Lønn: 
Daglig leder forestår lønnsutbetalinger i h.t. inngåtte avtaler som er godkjent av styre. 
Utbetalinger som IKKE er i samsvar med norsk lov kan ikke utbetales. Klubbens kal eget 
lønnsregnskap i h.t. gjeldende norsk lov og forskrifter, og all lønn, honorar etc. skal 
innberettes til offentlige myndigheter. 
 
 
Kjøre- og reisegodtgjørelse: 
Daglig leder utbetaler reise- og kjøregodtgjørelse til spillere, trenere og ledere etter inngåtte 
avtaler (kontrakter).  
Skjemaer som ikke inneholder alle opplysninger i h.t. krav i regnskapsloven returneres. 
Klubbens standard skjemaer skal brukes, og skal signeres av budsjettansvarlig i avdeling før 
utbetaling. Utbetalinger innrapporteres til offentlige myndigheter i h.t. bestemmelser fra 
offentlige myndigheter. 
 
 
Egenandeler/ innbetalinger cuper og turneringer: 
All økonomisk aktivitet i forbindelse med cuper/turneringer som lag deltar i skal gå gjennom 
klubbens bankkonto med hensyn til innbetaling av egenandeler, og utbetalinger. Lagleder er 
ansvarlig å kontakte administrasjonen før planlegging/opplegg iverksettes. 
 
 
Innkjøp: 
Fullmakt til å forestå innkjøp har daglig leder og den person som styre og avdelingsstyre 
bemyndiger. Klubbens rekvisisjonsskjema skal brukes. 
 
 
Uttak av varer fra eget lager: 
Alle uttak som gjøres fra klubbens eget utstyrslager skal bestilles/signeres av 
budsjettansvarlig i avdeling FØR uttak. Alle uttak skal gå gjennom daglig leder. 
 
 
Kontantoppgjør: 
Alle oppgjør ved arrangement (og salgstiltak) skal telles og signeres av to personer. Unntak er 
daglig salg av utstyr som klubben forestår hvor det brukes nummeriske salgsdokument. 
 
 
Kasseoppgjør/kontroll: 
Leder med regnskap og budsjettansvar har ansvar for å kontrollere kasse/kontantbeholdning 
når denne finner det for godt, men min. to ganger pr. år. 
Kontantkasse skal ikke overstige kr. 10.000 til en hver tid. 
 
 
Kontingent/medlemsavgifter: 
Lagledere/trenere pr. lag skal sende inn innmeldingsskjema (ligger i skjemahylle, samt på 
klubbens hjemmeside) fortløpende ved nye innmeldinger. 
Medlemsansvarlig (pt. daglig leder) sender årlig ut oversikt pr. lag/gruppe til alle lagledere for 
a jour føring minimum en gang per år, i god tid før utsendelse av medlemsfakturaer. Lagleder 
skal rette opp feil, stryke aktive som er sluttet, og påføre nye aktive, og returnere oversikt til 
medlemsansvarlig. 
Medlemsansvarlig sender ut purringer til medlemmer som IKKE har betalt sine avgifter to 
ganger, før strykning gjennomføres. 



 
Ref. klubbens lov §3;  
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som 
skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem 
som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
 
Fakturering/inntekter: 
Alle inntekter fra idrettslagets aktiviteter og salg skal rapporteres til klubbens administrasjon 
som har ansvar for at dette blir utfakturert. Inntekter skal fortløpende faktureres og bokføres 
samme måned det er opptjent. 
Ingen avdeling/utvalg/lag kan faktura opptjent inntekter fra salg, dugnad og diverse tiltak. 
 
 
Regnskapsføring: 
Daglig leder har ansvar for fortløpende a jour føring av klubbens regnskap, herunder 
avdeligsregnskaper. Regnskapsrapporter skal presenteres styre og avdelingsstyrene minimum 
pr. kvartal. 
Alle bilag/utbetalinger vedr. daglig leder, skal signeres/ godkjennes av leder i hovedlaget eller 
avdeling. 
 
 
 
 
 
 
 


