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Økonomistyring i Nesodden IF Fotball 

1. ØKONOMISKE PRINSIPP 

Den 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 bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, 
dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. 

2.1. Budsjettmal 

2.1.1. En budsjettmal er planlegging av neste års aktiviteter. 

2.1.2. Administrasjonen har i samarbeide med økonomiansvarlig i NIF Fotball 
utarbeidet en budsjettmal med utgangspunkt i Fotballens aktiviteter. 

2.1.3. Budsjettmalen skal som navnet sier brukes i budsjettarbeidet og 
regnskapsrapport. 

2.1.4. Budsjettmal må gjennomgås hvert år for å tilpasse den til aktivitetsnivået 
neste år. 

2.1.5. Gjennomgang nr. 1 perioden september/oktober 

2.1.6. Gjennomgang nr. 2 perioden primo desember 

2.1.7. Gjennomgang nr. 3 perioden ultimo januar/primo februar (etter at 
årsregnskapet er ferdig). 

2.2. Budsjett 

2.2.1. Budsjettet skal periodiseres på de seks rapporteringsperiodene. 
Budsjettarbeidet skal utføres av NIF Fotball i samarbeide med 
administrasjonen. Administrasjonen skal legge budsjettet inn i UNI Micro 
så fort budsjettet er ferdig. 

2.2.2. Budsjettforslag nr. 1 ca. 15. november 

2.2.3. Budsjettforslag nr. 2 ca. 15. januar 

2.2.4. Budsjettforslag nr. 3 ca. 3 uker før NIF fotball årsmøte. 

3. REGNSKAP 

Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige. 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 en 
avsetning/periodisering slik at bokføring skjer i riktig periode. 
NIF har egen regnskapsfører som fører regnskapet for foreningen. Regnskapsåret 
følger kalenderåret. 

3.1. Regnskapsrapportering: 

3.1.1. Følger som resten av gruppene mva-terminene. 
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3.1.2. Utføres av administrasjonen i NIF og følgende oversendes fotballgruppa: 

3.1.2.1. Resultatrapport  

3.1.2.2. Balanse 

3.1.2.3. Spesifisert Hovedbok 

3.1.2.4. Kreditorliste og debitorliste. 

3.1.3. Det rapporteres på følgende datoer:  

 

3.2. Regnskapsrapport i Excel 
Skal utarbeides 6 ganger i året basert på tallene oversendt av 
administrasjonen. NIF Fotball må selv lage rapporten – men kan avtale med 
administrasjonen om hjelp til dette. Regnskapsrapport skal være ferdig ca. 14 
dager etter at NIF fotball har fått oversendt tallene fra administrasjonen. 

3.3. Aktivitetstilskudd fra Nesodden kommune 

3.3.1. Ettersom treningsavgifter/avgifter til akademiet og andre avgifter ikke 
spesifiseres på banken må vedlegg B settes opp fortløpende for å kunne 
bokføre disse riktig – denne rapport må utarbeides av administrasjonen 
hurtigst mulig og oversendes bla til NIF Fotball slik at de kan følge med 
på hvor mye av avgiftene som er utestående. 

3.3.2. Det skal avholdes obligatoriske lagledermøter på to nivåer – et for lag 
som skal spille i miniputtserien og et for resten av fotballgruppa. 

3.3.3. Miniputtseriens lagledermøte bør holdes ultimo mars – og for de andre 
ultimo januar/medio februar. 

3.4. Annet: I tillegg til den rent fotballmessige orientering bør administrasjonen 
gjennomgå følgende: 

3.4.1. Viktigheten av laglister og hva de brukes til bla treningsavgifter og 
kontingent til hovedlaget. 

3.4.2. Tidspunkt for innlevering og til hvem - miniputt ultimo april de andre ca. 
20. februar.  

3.4.3. Hva treningsavgiften går til. 

3.4.4. Når blir treningsavgiften utsendt og hvordan. Ca. 1 uke etter registrering. 

3.4.5. Fristen for innbetaling er satt til 14 dager. 

3.4.6. Oppfølging av ikke betalte treningsavgifter via lagerlederapparatet og 
eventuell inkasso. 

3.4.7. Registering av aktiviteter og hvordan dette gjøres.  

Periode Ferdigstilles til  men senest 

januar – februar ca. 10. april  

mars – april ca. 25. mai 10. juni 

mai - juni ca. 15. august 31. august 

juli – august ca. 25. september 10. oktober 

september – oktober ca. 25. november 10. desember 

november – desember ca. 25. januar 10. februar 
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3.4.8. Hvor og når skal aktivitetslistene innleveres – til administrasjonen 
leveringsfrist 15.november. 

3.4.9. Den videre prosessen med Nesodden kommune for å få utbetalt 
aktivitetstilskuddene. 

3.4.10. Dommerhonorar skal utbetales til dommer fra adm. etter innlevering av 
gyldig dommerregning. 

3.5. Andre offentlige tilskudd:  

3.5.1. LAM-midler. Gis av Norges Idrettsforbund via Nesodden Idrettsforening. 
Administrasjonen sender inn lister for alle gruppene, 
IDRETTSREGISTRERINGEN, på aktive utøvere mellom 6 – 19 år. 
Rapporteringsfristen er 31. januar og utbetales ca. mars. Dette gjøres fra 
1/1-16 KlubbAdmin. 

3.5.2. Aktivitetstilskudd = AKTIVITETSRAPPORT, med innleveringsfrist  15. 
november.  

3.5.2.1. Formålet er å støtte foreninger og lag som arbeider for fritidstiltak 
for barn og unge.  

3.5.2.2. Aktivitetstilskuddet beregnes på bakgrunn av aktivitet foregående 
år. Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi 
rett til tilskudd. Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil 
hver dag regnes som frammøte. Hver organisasjon får beregnet et 
aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år ganger antall 
sammenkomster i året. 

3.5.2.3. Vilkår: Lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og unge 
mellom 5 og 19 år i Nesodden kommune som bygger på individuelt 
medlemskap og er åpen for alle som har mer enn 5 registrerte 
betalende medlemmer. 

3.5.2.4. Krav til dokumentasjon: Søknaden sendes Kulturavdelingen 
innen 15. mars hvert år. Søknaden skal underskrives av leder, daglig 
leder eller den som er gitt skriftlig fullmakt til å skrive under på 
foreningens vegne. Siste års reviderte regnskap og årsberetning skal 
følge søknaden. Søknaden skal inneholde kontonummer som beløpet 
skal overføres til. Alle opplysninger i søknaden må kunne 
dokumenteres. Kultursjefen kan avvise behandling av søknader som 
ikke er fullstendige. 

3.5.3. MVA-kompensasjon. Denne kompensasjon baserer seg på gruppenes 
kostnader (minus de kostnadene som man har fått mva-fradrag for). 
Rapporten lages av administrasjonen (må godkjennes og bekreftes av 
NIFs revisor) og må være sendt Norges Idrettsforbund innen 1. juli senest 
15. august. Stortinget innvilger det totale beløpet til hele idretts-Norge og 
Idrettsforbundet fordeler dette beløpet etter innsendt kostandsrapporter. 
Beløpet betales ut ca. 15. desember til hovedlaget som avregner 
gruppenes andel i løpet av desember måned. 

3.5.4. Bingo-inntekter. Blir avregnet fra hovedlaget 4 ganger i året. 50% av totalt 
tilskudd tilfaller NIF Fotball. Blir avregnet fortløpende etter rapport fra 
bingoentreprenør. 

3.6. Sponsorinntekter 
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3.6.1. Fordelingsbudsjett. Styret i hovedlaget bestemmer 4. kvartal hvordan de 
forskjellige sponsorinntektene skal fordeles neste år – budsjett må settes 
opp av hovedlaget i samarbeide med administrasjon for hver enkelt 
gruppe. 

3.6.2. Styret i NIF Fotball må avholde et møte med markedsansvarlig i 
november og et oppfølgingsmøte i februar. Videre må fotballen avholde 
et evalueringsmøte medio juni med henblikk på høstens aktiviteter. 

3.6.3. Administrasjonen fordeler sponsorinntektene med utgangspunkt i 
hovedstyrets fordelingsprinsipper og avregner 6 ganger i året, ved 
avslutningen av regnskapsrapporteringen. 

3.7. Skoler/cuper/turneringer: 

3.7.1. Må beskrives av adm. vedr. det praktiske, bla. fordelingen mellom utpekt 
leder av NIF fotball og administrasjonen. Viktig at planleggingen av dette 
gjøres tidlig bla. på grunn av baneforhold, leie av klubbhus etc. 

3.7.2. Lister utarbeides av adm. som brukes bla. ved utstedelse av faktura. 
Faktura skal  være innbetalt før aktiviteten starter. 

3.7.3. Fotballakademiet blir fakturert forløpende hver måned av adm. 

4. ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING 
Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for 
en sunn økonomi i idrettsforeningen. 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 settes inn på 
konto (innleveres til banken). 

5. BRUK AV BANKKONTO 
Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks 
styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid 
signeres av mottaker. 

6. LAGSKASSE 
Det er klubben som er sjef og må ha en klar struktur på lagskassene for å ha 
kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien. 
 
Det viktigste er følgende: 

 Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. 

 All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap 
er en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene. 

 Lagskasse for håndtering av kontanter kan være praktisk for å betale 
dommere eller for andre små utlegg. 

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig 
raskt. 

6.1. Tiltak for lagskasse  
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6.1.1. Klubbens lag har fått bankkonto, 1503 58 48301 bredde jente, og 1503 
60 83899 bredde gutt, i regi av klubben. Det er kun daglig leder, i 
samarbeid med en til fra administrasjonen, som disponerer kontoene. 
Lagleder får tilsendt økonomisk status/kontoutskrift når som helst på 
forespørsel.  

6.1.2. Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. Innsamling av 
småbeløp og egenandeler (opptil ca. kr 500) fra foresatte til f.eks. ekstra 
utstyr, cuper, avslutninger etc, kan fortsatt samles opp av lagleder – og 
settes samlet inn på lagets konto. Dette er for å unngå for mange bilag, 
samt at det på denne måten er lettere for lagledere å følge opp internt. 

6.1.3. Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra lagskontoen legges i 
postkassen utenfor inngangen til NIF-kontoret. Husk å påføre navn/lag og 
kontonr. det skal refunderes til. Hvis kvitteringen kommer fra «ukjente», 
skal refusjon på forhånd godkjennes av lagleder. Det holder å sende en 
mail til daglig leder om at utlegg/refusjon er ok. 

6.1.4. Fakturaer eller annet som skal betales fra lagskontoen legges også i 
postkassen nevnt ovenfor – eller sendes pr epost. 

7. REGNINGSBETALING 
Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til 
økonomiansvarlig for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres 
av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også 
signeres av to personer før betaling. 

8. BILGODTGJØRELSE / 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. 
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9. KONTRAKTER / GODTGJØRELSER 

9.1. Viktig at alle kontrakter med både spillere og ledere blir oversendt 
administrasjonen hurtigst mulig for å kunne kontroller bla lønn og 
godtgjørelse/utbetalinger. Disse utbetales 15. hver måned. 

9.2. For at NIF fotball skal kunne følge med på vedr. dette bør vedlegg C 
oversendes til NIF Fotball før avslutningen av hver regnskapsrapportering – 
rapporten utarbeides av adm. Oppstillingen kan bla brukes til å vurdere om man 
skal avsette kostnader vedr. dette på for sent innkommende lønn. 

9.3. Ettersom lønn og bilgodtgjørelse blir bokført på et par konti bør man vurdere å 
ompostere lønn ut fra budsjettmalen som f.eks lønn vedr. Tine fotballskole osv. 
Dette bør gjøres i forbindelse med regnskapsrapporteringen. 

10. BILAG GENERELT 

Bilag skal ut til godkjenning fra administrasjonen fortløpende. Den som godkjenner 
bilagene må føre på kontonummer (se budsjettmal) eller en god beskrivelse slik at 
administrasjonen kan kontere bilagene riktig. 

11. ØKONOMISK ANSVAR 

NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske 
forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller 
representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det 
bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) 
som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter». Det siste er spesielt viktig å 
vite når fotballgruppa i et fleridrettslag skal inngå forpliktende kontrakter med 
samarbeidspartnere, trenere eller utøvere. Oppgaven kan delegeres til en funksjon i 
særgruppen. 

12. INNKREVING 

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. 
(Unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle 
formål.)  
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere  

 

 


