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Generelt 

 Sandefjord Ballklubb skal ha en plan for økonomistyring. 
 

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende 
tiltak og egenandeler. 
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1. Økonomiske prinsipp 
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende og egenandeler. 
 
Regnskapet til Sandefjord Ballklubb 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”.  
 
Regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret. 
 
Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter. Resultatregnskapet og balansen skal settes opp med sammenligningstall 
for fjoråret. 
 
Alle medlemmer i Sandefjord Ballklubb skal betale kontingent. (Medlemsavgift). Kontingenten består av medlemskontingent og 
aktivitetskontingent. Årsmøtet vedtar satser for det enkelte år. Ingen spillere har anledning til å trene eller spille kamper uten at 
kontingenten er betalt. Gjennom kontingenten er spilleren forsikret 
 
Dugnad 
Dugnadsbasert arbeid er sammen med medlemskontingent den viktigste inntektskilden til idrettslaget. Vi er derfor avhengig av at 
foreldre/foresatte stiller opp på de dugnadene som idrettslaget kaller inn til. Arbeidsoppgaver kan variere fra år til år, men informasjon 
om dugnad skal gå ut i god tid på forhånd. Lagleder/foreldrekontakt har ansvar for å fordele foreldrene på de ulike dugnadene. 
Faste dugnader er kioskvakter Komplett Arena, Sandarcup, Barnehagecup, Fotballskole, Fjordfest og Ballklubbdag.   
Det er et krav om at alle foreldre/foresatte skal bidra med dugnadsinnsats for Sandefjord Ballklubb. 
 
Egenandeler 
Ved deltakelse på noen arrangement må det påregnes å betale en egenandel. Eksempel er deltakelse på Norway Cup, Dana Cup og 
tilsvarende.  
Klubben prøver å tilrettelegge for at egenandelen kan dekkes gjennom særskilt dugnadsinnsats fra den enkelte deltaker. 
 
Klubben dekker følgende utgifter for lagene 
- Drakter 
- Påmelding serie + 3 cuper pr lag (under 800 kr) 
- Utgifter til dommere 
- Avslutning på klubbhuset, som tilsvarer kr 100,- pr. spiller. 

 
 



2. Budsjett 
Klubben utarbeider hvert år 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 baseres på forsiktighetsprinsippet og med bakgrunn i reelle tall 
fra foregående regnskap og budsjett 
3. Regnskap 
Leder for økonomiutvalget er ansvarlig for å fremlegge regnskap på styremøtene. Regnskapet følger kontantprinsippet, dvs. at inntekter 
og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Klubben har engasjert ekstern revisor for gjennomgang av 
regnskap. 
4. Økonomistyring og kontanthåndtering 
Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktig for en sunn økonomi i klubben. Det er styrets plikt å sørge 
for ordentlig og oversiktlig registrering, og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. 
 
Inngåelse av kontrakter og avtaler 
Leder har fullmakt til å signere inngåtte kontrakter/avtaler i h.t. godkjent budsjett/rammebetingelser uten forutgående 
styregodkjenning. Alle andre avtaler/kontrakter forelegges styret for godkjenning. 
 
Kun styrets leder, eller den/de som styret gir fullmakt, kan inngå avtaler med en tredjepart, på vegne av klubben, som gir klubben 
økonomiske forpliktelser, eller skaper andre forventinger om gjenytelse hos en tredjepart. 
 
Lønn 
Leder av økonomiutvalget godkjenner lønnsutbetalinger i h.t. inngåtte avtaler som er godkjent av styre.  Lønningslister for ansatte på 
SB-FFO Akademi godkjennes av leder av FFO, før utbetaling. 
 
Innkjøp 
Fullmakt til å forestå innkjøp har leder, sportslig leder samt evt. den person som styre bemyndiger. 
 
Kontingent/medlemsavgifter 
Lagledere/trenere pr. lag skal til enhver tid sørge for oppdatert lag info. Ved innmelding/utmelding skal man rapportere fortløpende til 
ansvarlig for medlemsregistrering.  
Medlemsansvarlig sender ut en mail til lagledere rett etter årsmøte for ajour føring. Lagleder skal påse at lister som blir sendt inn er 
riktige. Stryke spillere som er sluttet, og påføre nye aktive, listene returneres til medlemsansvarlig for fakturering av kontingent. 
Medlemsansvarlig sender ut purringer til medlemmer og sender kopi til lagleder.  
 
Inntekter 
Sponsorer/annonsører: Fakturering til sponsorer eller annonsører utføres av økonomiansvarlig iht til kontrakt. De SKAL foreligge signert 
kontrakt på alle sponsoravtaler. 
 
Det enkelte lag kan IKKE inngå egne sponsoravtaler. Dersom lag for en slik forespørsel må detaljene sjekkes ut med markedsutvalget/ 
leder. 
 
Ingen lag (spillere, trenere og lagledere) har anledning til å stille i drakter, overtrekksdresser mv fra andre fabrikanter enn det som er 
godkjent av administrasjonen. 
 
Kontanthåndtering  
Klubben har en målsetning om å begrense kontanthåndtering mest mulig og betalingsterminal blir benyttet der det er praktisk mulig. - 
Utlevering av veksel til arrangementer (kioskdrift, cuper, hjemmekamper osv.) 
 

 Opptelling av kontanter etter gjennomførte arrangementer 

 Innskudd av kontanter til bank etter gjennomførte arrangementer 

 Oppstilling av regnskap etter gjennomføring av arrangementer med bilag 

 Levering av regnskap med bilag til leder av økonomiutvalget for føring/kontroll etter gjennomførte arrangementer  
 

Når det gjelder rutiner for håndtering av utbetalinger gjennom bankkonto fungerer dette pr. i dag ved at leder attesterer alle fakturaer 
for utbetaling, økonomileder gjennomfører utbetalinger fra bankkonto. 
 
Ekstern revisor gjennomgår årsregnskapet til fotballen med kommentarer til dette hvert år. 
 
 
 
 
 



5. Bruk av bankkonto 

Bankkontoene til Sandefjord Ballklub disponeres av leder og leder av økonomiutvalget. 

I henhold til NIFs lov skal bankkonti disponeres av to personer i felleskap. Idrettslagets valgte økonomileder (på årsmøtet) disponerer 

alle bankkonti.   Alle andre disponenter skal godkjennes av styret. 

 

Banken krever referat med vedtak fra styremøte før nye disponenter kan benytte konto. 
6. Lagskasse 

Det er ikke tillatt med egne lagskasser i Sandefjord Ballklubb. Ingen lag kan derfor benytte private bankkonti til lagskasse. 

All økonomi med tilhørende transaksjoner skal bokføres i idrettslagets regnskap. Vi bruker da avdeligsregnskap til å styre pengeflyten til 
de ulike lagene. Når laget ønsker å disponere midler fra lagskassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller forskudd etter 
bestemte prosedyrer. 
7. Regningsbetaling 

Klubben sine inngående fakturaer blir sendt til klubbens postadresse, eller på mail post@ballklubben.no.  Fakturaer blir videresendt til 

personene som har kjøpt varene for attestering, faktura sendes tilbake til leder som attesterer før levering til økonomileder for 

anvisning og betaling. Refusjoner av kontantutlegg skal helst ikke forekomme, gjøres dette signeres det av to personer før utbetaling. 
8. Bilgodtgjørelse/reiseregning 
Trenere og tillitsvalgte som i kontrakt har avtale om lønn og/eller å få dekket utgifter til kjøring, plikter å levere godkjente 
bilgodtgjørelsesskjema før bilgodtgjørelse utbetales. Dersom ikke godkjente bilgodtgjørelsesskjema leveres, vil kontraktsfestet maks. 
beløp utbetales som lønn.  
 
Ved krav om bilgodtgjørelse skal utarbeidet standardskjema for dette benyttes. Skjema fås ved henvendelse til leder av 
økonomiutvalget.  
 
Standardskjema skal utfylles med påkrevd informasjon for å kunne beregne korrekt kilometergodtgjørelse. Ferdig utfylt skjema signeres 
og overleveres leder av økonomiutvalget for kontroll og attestasjon. Leder av økonomiutvalget kontrollerer at dette dekkes av inngåtte 
kontrakter. Leder skal ha kopi av listene som blir sendt for utbetaling.  Utbetaling av godtgjørelse skjer på nærmeste lønnsdato som er 
satt til den 5. i hver måned. 
9. Økonomisk ansvar 

NIFs basis-lov norm 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». 

10. Innkreving 
Innkreving gjøres kun til klubbens bankkonti, driftskonto skal benyttes, hvis ikke annen konto er spesifisert.  
 
All Medlemskontingent/treningsavgift gjøres via konto hos KX Products, vårt medlemsregisterprogram. 
 
Klubben benytter OCR for medlemsinnbetalinger for bedre kontroll og oppfølging. 

 


