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1. Økonomisk prinsipp 

Den overordnede økonomistrategi i Asker Skiklubb (ASK) er at drift og investeringer skal 

være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak, sponsorer, medlemskontingenten, 

aktivitetsavgiftene, offentlige tilskudd og støtteordninger 

 

2. Økonomisk ansvar 

Iht ASKs vedtekter §§ 18 og 19 er det ASK som opptar lån, foretar ansettelser og inngår 

avtaler med leverandører eventuelt i samarbeide med gruppene – se også ASKs 

fullmaktmatrise.  

 

ASK er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lover.  ASKs regnskap 

har en årlig omsetning som overstiger Mnok 5 og er derfor regnskapspliktig og må følge 

regnskapsloven, bokføringsloven, revisorloven, merverdiavgiftsloven, arbeidsgiver-

avgiftsloven og skattebetalerloven. 

 

3. Budsjettering 

Klubben har retningslinjer for budsjetteringsprosessen. Budsjettprosessen er i korte trekk slik: 

 

• Oktober Utkast til budsjett for påfølgende år utarbeides i oktober når resultat  

september er mottatt fra økonomiansvarlig i ASK. 

• November Budsjettutkastet behandles på gruppestyremøte og endelig utkast 

sendes ASK før 1. desember. 

• Desember Styret behandler utkast til budsjett for alle gruppene og 

administrasjonen.  

• Januar  Styret sluttbehandler budsjettforslaget for administrasjonen 

• Februar/Mars  Gruppestyrene sluttbehandler budsjettet i forbindelse med det årlige 

 møtet.  Budsjettet blir endelig godkjent av Årsmøtet i klubben. 

• Mars  Årsmøte vedtar endelig budsjett for gruppene og administrasjonen 

 

4. Økonomistyring 

Gruppestyrene skal ha som fast post på gruppestyremøtene å følge opp de månedlige 

resultatrapportene med spesielt fokus på sammenligning mot budsjett samt utestående 

aktivitetsavgifter. 

 

Styret har som fast punkt på dagsorden å gjennomgå/følge opp grupperesultatene.   

 

5. Bank/Bankkonti 

Klubben benytter både DnB og Handelsbanken som sin bankforbindelse.  Hver gruppe har 

egen (egne) bankkonti.  Bankkonti disponeres av to personer i fellesskap.  Det er tegnet 

underslagsforsikring for de som disponerer bankkonti.  Klubben benytter Visma 

regnskapssystem, WebOrg online betaling (Swedbank og Dibs), Huldt og Lillevik (lønn) og 

BDO som revisor. 

 

Som nevnt tidligere benytter de forskjellige idrettene egne bankkonti og oppretter ved behov 

egne konti til spesielle formål.  Alle gruppene skal benytte Weborg / online ved innbetalinger 

i forbindelse med aktivitetsavgifter, arrangementer m.v. 
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6. Innkreving av medlemskontingent og aktivitetsavgift 

Medlemskontingent: 

Online betalingen åpner for betaling av medlemskontingenten i slutten av desember. 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøte i mars med virkning fra januar året etter. 

Ved innmeldinger etter 1. oktober belastes halv medlemskontingent. 

 

Aktivitetsavgift: 

Gruppene fastsetter selv treningsavgiftene og medlemmene betaler online til gruppens konto.  

Treningsavgifter inntektsføres i sin helhet i den enkelte gruppes regnskap. 

 

Online innbetalingene går inn til en WebOrg konto i Handelsbanken. Innbetalingene til de 

enkelte gruppene kan leses via et system som heter Dibs.  Overføring fra WebOrg kontoen til 

gruppekontiene med utgangspunkt i innbetalingene som leses i Dibs gjøres i utgangspunktet 

ca. 1. i hver måned. Ved behov gjøres det oftere.  Den eneste kostnaden som påløper 

gruppene er et gebyr på 1.9% av innbetalte beløp. 

 

7. Regnskapsbilag 

Innen 10. i hver måned skal gruppekasserer levere til regnskapsansvarlig i ASK 

regnskapsbilag for måneden forut.  Disse skal være konterte og signerte.  Gruppene vil 

ganske umiddelbart deretter motta utkast til resultat. 

 

8. Godkjenning av inngående fakturaer 

Fakturaer godkjennes av den i gruppen som har bestilt varen, legges i bank av gruppekasserer 

og godkjennes samt godkjennes av en person til fra gruppen eventuelt fra administrasjonen. 

Se fullmakter i ASKs fullmaktmatrise. 

 

9. Lønn/ kilometergodtgjørelse/ reiseregning 

Ansatte / trenere som lønnes basert på timelister må levere timelister senest 10. i måneden og 

lønn skal være på konto 15.  

 

Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse inntil kr. 3.50 pr kilometer uten at det medfører 

skatteplikt.  ASK benytter eget skjema som signeres av mottaker og attesteres i tråd med 

fullmaktmatrisen før utbetaling. 

 

10. Kontanthåndtering 

ASK har kun kiosk-salg hvor det er kontanthåndtering i tillegg til bankterminal eller Vipps.  

 

Vipps brukes i stor grad, har erstattet kontantbetaling i vesentlig grad. Ved opprettelse av 

«salgssteder» for vipps, kontaktes regnskapsansvarlig «regnskap@okospes.no». 

 

Kontantsalg anslått til ca kr. 1.000 i løpet av et halvt år, defineres ikke som risiko og egne 

rutiner er ikke etablert for dette. 

 

Gruppenes kontantsalg i forbindelse med arrangementer m.v. skal alltid telles opp av to 

personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer. Se skjema for kassetelling.  
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11. Utgiftsrefusjoner: 

Ved refusjon av utlegg skal bilagene/kvitteringene festes på utgiftsrefusjonsskjemaet og 

skjemaet skal signeres av den som krever penger refundert, samt godkjennes i henhold til 

ASKs fullmaktmatrise.  Formålet med utlegget skal alltid påføres. 

 

12. Dommerregninger 

Utstyrsgodtgjørelse til dommere innen lagidretter hvor det er nødvendig med spesielt utstyr 

godkjennes som skattefri godtgjørelse med inntil kr. 240,- pr oppdrag.  Samlet skattefri 

godtgjørelse som utbetales til dommeren fra samme klubb, kan ikke overstige kr. 2.400 pr år. 

 

13. Bankkonto for lag 

Det er i hht NIFs regler ikke anledning for gruppene å ha penger som tilhører idrettslaget på 

private konti.  

 

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i felleskap. 

Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten. 

 

For ASK som klubb er det også viktig at lagkostnadene blir kostnadsført i klubbens regnskap 

fordi alle kostnader genererer momsrefusjon. Idrettslag får ca 5% momsrefusjon av alle 

driftskostnader. 

 

Lagkasse: 

Det er ikke lov å benytte private konti i forbindelse med lagskasser.  Når gruppen trenger å 

disponere midler fra lagkassen, skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende 

dokumentasjon.  Dersom det ønskes forskudd fra lagkassen, skal den som mottar forskuddet 

signere for uttak fra kasse. 

 

14. Kontrakt / avtale 

Før utbetaling av lønn/honorar skal det alltid etableres en arbeidsavtale/kontrakt som er 

signert av mottaker og person med fullmakt etter ASKs fullmaktmatrise.  Avtaler / kontrakter 

med varighet over et år eller mere, skal arkiveres på ASKs kontor og selvfølgelig må gruppen 

sentralt beholde sin kopi.  Signert avtale sendes eva.sunde.scheel@asker-skiklubb.no som vil 

oppbevare avtalen.  Beskjed gis når arbeidsforholdet er avsluttet og kontrakten dermed er 

utløpt. 

 

15. Offentlige tilskudd 

MVA kompensasjon (ca. 5%)  Beholdes sentralt – vil bli endringer fra 2018, ref  

     årsmøtevedtak. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) Fordeles til gruppene etter idrettsregistreringen året forut 

for utbetaling. 

Grasrotandel    Ca. kr. 100.000 beholdes sentralt. 

Aktivitetsmidler   Pengene tilhører gruppen som har søkt og fått innvilget 

Sponsorinntekter   Pengene tilhører gruppen som har skaffet sponsoren,  

mailto:eva.sunde.scheel@asker-skiklubb.no
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mens en del av ASKs sentrale sponsorinntekter fordeles 

også til gruppene. 

Midler fra stiftelser, fond etc. Gruppen som søker til et bestemt tiltak, beholder 

beløpet. Sentraladministrasjonen søker for fellesskapet.  

Tilskudd til private idrettsanlegg Fordeles til grupper med anlegg etter kommunens regler 

 

 

Desember 2018 – Sølvi Dahl / Eva Sunde Scheel 


