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Dette dokumentet erstatter tidligere ”Instrukser og retningslinjer for Gruppestyrene” med hensyn til 

økonomi styring. Punktene vedrørende organisering av gruppestyrene og gruppestyrenes ansvar er 

nå regulert i henholdsvis ”Organisasjonsplan for Nymark IL” og i ”Arbeidsinstrukser og arbeidsfor-

deling i Nymark IL”. 

 

1 0BØKONOMI 

1.1 1BPrinsipper for økonomisk styring  
 

Hovedprinsippet for økonomisk styring i Nymark IL er at penger ikke skal forbrukes før de er inn-

tjent. 

 

Gruppene har selvstendig økonomi og skal ha eget budsjett og regnskap.  
 

1.2 2BHvem kan forplikte laget 
 

Gruppene kan ikke binde laget økonomisk eller på annen måte uten godkjennelse fra Hovedstyret.   

1.3  3BUtarbeidelse og godkjenning av årlig budsjett 
 

Hovedstyret og alle gruppestyrer skal utarbeide forslag til budsjett basert på kalenderår i henhold til 

godkjent budsjett mal.   

 

Av budsjettet skal fremkomme alle inntekter og utgifter som planlegges i regi av klubben. Forslag 

til budsjett skal forelegges Hovedstyret for godkjenning i forkant av årsmøtet. Budsjettet godkjen-

nes endelig på lagets årsmøte.  

1.4 4BAnsvar for å skaffe inntekter 
 

Gruppestyret har ansvar for å skaffe egne inntekter. 

 

Gruppestyret skal organisere og utføre alle inntektsbringende tiltak/dugnader gruppen må gjennom-

føre for å dekke budsjetterte og faktiske utgifter i samarbeid med gruppens utøvere. 

 

Alle inntektsbringende tiltak skal koordineres innad i gruppen mot de øvrige gruppene og Hoved-

styret. 

1.5 5BInntektsbringende tiltak / dugnader 
 

Det overordnede formål med inntektsgivende arbeid er å skaffe midler til klubbens drift og eventu-

elle investeringer.  

 

Alle inntekter fra tiltak / dugnader som er organisert og utført av gruppens utøvere, tilflyter gruppen 

i sin helhet, med mindre annet er bestemt av Hovedstyret eller årsmøtet. 

 

Gruppestyret skal sørge for at alle kostnader knyttet til drift av gruppen kan dekkes før eventuelle 

egenandeler tilgodesees lag eller enkeltutøvere. 

 

Gruppens utøvere skal som hovedregel delta på inntektsgivende tiltak / dugnader uten kompensa-

sjon etter avtale med gruppestyret. Dugnadsbelastningen på enkeltutøvere skal være rimelig. 
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Som et middel for å motivere utøverne til ekstra innsats, med hensyn til å skaffe gruppen økono-

miske midler, kan gruppestyret avtale at deler av inntektene fra enkeltprosjekter kan tilfalle grup-

pens lag/utøvere. Eventuelt opptjente dugnadspenger kan bare tas ut i form av egenandeler i forbin-

delse med arrangement i klubbens regi og til nødvendig utstyr for å utøve sin idrett. 

 

Det er ikke adgang til å utbetale kontanter til enkelt utøvere.   

 

1.6 6BDisponering av egne midler 
 

Gruppestyret disponerer inntjente økonomiske midler i henhold til godkjent budsjett. 

 

Alle utbetalinger skal være dekket av vedtak i gruppestyret og være innenfor godkjent budsjett. 

 

Disposisjoner utover godkjent årlig totalbudsjett skal godkjennes i Hovedstyret før de iverksettes. 

 

Ved godkjenning av disposisjoner utover det gruppen totalt råder over av midler, kan Hovedstyret 

sette som vilkår at det skal betales rente til Hovedstyret.  

 

1.7 7BSøknad om økonomisk støtte 
 

Gruppestyrene kan søke Hovedstyret om økonomisk støtte. 

 

1.8 8BFordeling av felles inntekter 
 

Inntekter som tilflyter laget fra overordnede idrettsmyndigheter og/eller avtaleparter samt inntekter 

fra felles arrangement/tiltak, fordeles til gruppene etter vedtak i Hovedstyret. Hovedstyret skal ta 

hensyn til retningslinjer som eventuelt er fastsatt av avtaleparter/givere. 

 

1.9 9BFordeling av felles utgifter 
 

Dekning av fellesutgifter håndteres normalt av Hovedstyret. I den grad Hovedstyret ikke har til-

strekkelige inntekter til å dekke alle felles utgifter, kan Hovedstyret etter vedtak pålegge gruppene å 

dekke slike utgifter helt eller delvis. Dette skal så langt det er mulig avklares i forkant av godkjen-

ning av årlige budsjett. 

 

1.10 10BGodtgjørelse til tillitsvalgte 

 

Det kan utbetales møtegodtgjørelse eller annen rimelig godtgjørelse til tillitsvalgte i det enkelte 

gruppestyret etter vedtak i gruppestyret og innenfor godkjent budsjett.  
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2 11BREGNSKAP 
 

2.1 12BFøring av gruppens regnskaper 
 

Klubbens regnskapsfører/ kasserer fører regnskaper for Hovedstyret og alle lagets grupper samlet. 

Gruppene kan føre egne skyggeregnskaper etter behov.  

 

Klubbens regnskaper skal føres på data i samsvar med idrettens kontoplan. 

2.2 13BRegnskapsoversikt 
 

Regnskapsoversikter/rapport skal gjøres tilgjengelig for Hovedstyret og gruppeleder i henhold til 

avtale med regnskapsfører/kasserer.  Gruppe leder kan i tillegg til enhver tid be  om regnskapsover-

sikt eventuelt detaljer rundt føringer eller lignende. 

2.3 14BInnlevering av bilag 
 

Gruppe leder har ansvar for at alle typer bilag som hovedregel leveres til regnskapfører/ kasserer 

minst en gang pr. måned tilpasset ferdigstillelse av den månedlige regnskapsrapporten, slik at regn-

skapene i rimelig grad kan holdes a jour. Alle bilag skal være i original med mindre annet fremgår 

av dette dokumentet.   
 

2.4 15BIdentifikasjon av inntekter og utgifter  
 

Gruppestyret skal sørge for at alle inntekter og utgifter i regi av klubben/gruppen fremkommer i 

gruppens regnskaper og kan identifiseres overfor regnskapsfører/kasserer i form av avtale, bilag etc.  

 

2.5 16BUtbetalinger   

 

Tillitsvalgte som i kraft av sin funksjon eller andre funksjoner og som er gitt fullmakt til å gjøre ut-

betalinger på vegne av klubben, skal sikre at de mottar tilfredsstillende signert/originalt bilag for  

utbetalinger.  

 

Krav om dekning av utgifter uten bilag behandles i Hovedstyret.  

 

Godtgjørelse til trenere eller tillitsvalgte skal alltid utbetales av regnskapsfører/kasserer. 

 

Ved bestilling av varer og tjenester på regning skal klubbens hovedadresse alltid oppgis.   

 

3  17BFAKTURERING 

 

3.1 18BInngående fakturering 
 

 Alle fakturaer til klubben skal ha lagets hovedadresse, men det kan avtales at den sendes til 

lagets hoved e-post adresse. 

 Hovedstyrets leder fordeler mottatte faktura til den enkelte gruppeleder for verifisering og 

attestering. 
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 Gruppeleder er ansvarlig for å gjennomgå og kontrollere mottatte faktura. 

 Alle fakturaer skal stemples med gruppens konterings stempel (se eksempel under). I stemp-

let påføres følgende opplysninger: 

o Korrekt konto nr føres på, dette må harmonere med opprinnelig budsjetterte konto 

for tilhørende kostnad (ref gruppens godkjente budsjett og tilhørende konti for an-

gjeldende år). 

o Beløpets størrelse som skal belastes denne konto føres inn. Dersom fakturaen skal 

føres på to eller flere ulike konti, stemples faktura to eller flere ganger. 

o Alle fakturaer skal Usigneres av gruppeleder. 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 19BUtgående fakturering 

 

 All utgående fakturering skal som hovedregel håndteres av regnskapsfører/kasserer 

 All utgående fakturering som kan håndteres av klubbens nettsideløsning håndteres av den 

som Hovedstyret utpeker som ansvarlig for fakturering av f.eks medlemskontingent, delta-

keravgift cuper/fotballskole osv.  Utfakturering av omfattende fakturaserier (f.eks toalettpa-

pir) avtales og koordineres av gruppeleder, med lagets regnskapsfører/kasserer.  

 

I den grad fakturaer sendes ut av gruppene selv, gjelder følgende: 

 Alle utgående faktura skal skrives ut i standard format. 

 Alle fakturaer som faktureres ut fra Nymark IL skal merkes tydelig med faktura nr. Nr fås 

fra regnskapsfører/kasserer. 

 Det skal fremkomme tydelig på fakturaen at faktura nr skal oppgis ved innbetaling. 

 Det må fremkomme tydelig på fakturaen hva som faktureres. 

 Regnskapsfører/kasserer skal få overlevert oversikt over, samt grunnlag for alle fakturaene 

som sendes ut av gruppene. 

4  20BHÅNDPENGER 

4.1 21BOppgjør av håndpenger 
 

Gruppeleder kan anvise overføring av et avtalt beløp som overføres av regnskapsfører/kasserer og 

la trener/lagleder disponere håndpenger til å dekke løpende utgifter som det er avtalt skal dekkes av 

Nymark IL for en  periode.  

 

Gruppeleder skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har fått utbetalt håndpenger samt beløpe-

nes størrelse. 
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Håndpenger skal gjøres opp jevnlig men minimum to ganger årlig, normalt umiddelbart etterat vår – 

og høstsesong er avsluttet. 

 

Nye håndpenger skal ikke utbetales før tilfredsstillende regnskap og bilag for tidligere utbetalte 

håndpenger er levert og godkjent av regnskapsfører/kasserer. 

 

Ved oppgjør for håndkasse skal følgende prosedyre følges: 

 

 Vedlagte standard oppgjørs skjema skal benyttes. 45BStandard skjema for oppgjør utlegg & 

oppgjør håndpenger 

 Oppgi størrelse på håndpenger og når de er mottatt. 

 Alle kostnader som inkluderes i oppgjøret skal være dokumentert ved originale bilag, og det 

skal komme klart fram fra oversikten og fra underlaget hvilke kostnader/aktivitet Nymark IL 

har hatt. Hvert underbilag skal være godt merket med nr, annen info og oversiktlig organi-

sert. 

 Det er gruppeleder som har det overordnede ansvaret for at alle oppgjør for håndpenger som 

kommer fra gruppen blir utfylt og tilstrekkelig dokumentert.  Dersom det er avvik rundt do-

kumentasjonen vil oppgjøret ikke bli bokført i regnskapet eller utbetalinger foretatt før til-

strekkelig dokumentasjon er mottatt. 

 Standard oppgjørsskjema stemples med gruppens konteringsstempel og påføres nødvendige 

opplysninger (se eksempel under punkt 5).  

 Dersom kostnadene skal føres på to eller flere ulike konti, stemples oppgjørsskjema to eller 

flere ganger. 

 Gruppeleder har ansvar for signering og innsending av skjema for oppgjør for håndpenger til 

regnskapsfører/kasserer. 

 

5 22BUTLEGG 
 

5.1 23BOppgjør for utlegg 
 

Gruppeleder kan tillate at trener/lagleder legger ut for utgifter til en avtalt aktivitet. 

 

Ved oppgjør for utlegg skal følgende prosedyre følges: 

 

 Vedlagte standard oppgjørs skjema skal benyttes. 45BStandard skjema for oppgjør utlegg & 

oppgjør håndpenger 

 Alle kostnader som inkluderes i oppgjøret skal være dokumentert ved originale bilag, og det 

skal komme klart fram fra oversikten og fra underlaget hvilke kostnader/aktivitet Nymark IL 

har hatt. Hvert underbilag skal være godt merket med nr, annen info og oversiktlig organi-

sert. 

 Det er gruppeleder som har det overordnede ansvaret for at alle oppgjør for utlegg som 

kommer fra gruppen blir utfylt og tilstrekkelig dokumentert. Dersom det er avvik rundt do-

kumentasjonen vil oppgjøret ikke bli bokført i regnskapet eller utbetalinger foretatt før til-

strekkelig dokumentasjon er mottatt. 

 Standard oppgjørsskjema stemples med gruppens konteringsstempel og påføres opplysning-

er som nevnt under inngående faktura (korrekt konto, beløpets størrelse). 



Økonomisk styring i Nymark IL        Side: 8 av 15 
           Revisjon: 03 

 

 Dersom kostnadene skal føres på to eller flere ulike konti, stemples oppgjørsskjema to eller 

flere ganger. 

 Oppgi kontonummer til den eller de som har hatt utlegget. 

 Gruppeleder har ansvar for signering og innsending av skjema for oppgjør for utlegg til 

regnskapsfører/kasserer. 

 

6 24BREISER  
 

6.1 25BRekvirering av reiseforskudd 

 

Gruppeleder kan anvise overføring av et avtalt reiseforskudd til lagleder/reiseleder som overføres av 

regnskapsfører/kasserer hvor det er avtalt at reiseutgiftene skal dekkes av Nymark IL.   

Dette skal ordnes i god tid før reisen skal finne sted.  
 

Gruppeleder skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har fått utbetalt reiseforskudd samt belø-

penes størrelse. 
 

6.2 Oppgjør av reiseregninger 
 

Ved oppgjør for reiser skal følgende prosedyre følges: 

 

 Vedlagte standard skjema for reiseregning skal benyttes for alle gjennomførte reiser utenfor 

Bergensregionen som skal dekkes av Nymark IL med mindre annet følger av dette doku-

mentet. Alle opplysninger skal fylles ut.U46BStandard skjema for reiseregning 

Alle kostnader som inkluderes i reiseregningene skal være dokumentert ved originale bilag, og det 

skal komme klart fram fra reiseregningen og fra underlaget hvilke kostnader/aktivitet Nymark IL 

har hatt som følge av reisen. Hvert underbilag skal være godt merket med nr, annen info og over-

siktlig organisert. Kostnader for kjøring skal dekkes i henhold til gjeldende sats vedtatt av Hoved-

styret. Før utbetaling av kjøregodtgjørelse skal mottaker kvittere på skjema for reiseregning.    

 

 

 Godkjenning av reiseregninger: 

o Ansvarlige i gruppene, spillere/aktive, andre – godkjennes av gruppe leder. 

o Gruppeleder(e) reiser – godkjennes av Hovedstyrets leder. 

o Hovedstyrets leder reiser – godkjennes av en av de andre hovedstyremedlemmene. 

 Det er gruppens leder som har det overordnede ansvar for at alle reiseregninger som kom-

mer fra gruppen blir utfylt og tilstrekkelig dokumentert, samt oversendt til regnskapsfø-

rer/kasserer. Dersom det er avvik rundt dokumentasjonen vil reiseregningen ikke bli bokført 

i regnskapet eller utbetalinger foretatt før tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. 

 Gruppeleder har ansvar for signering og innsending av signerte reiseregninger til lagets 

regnskapsfører/kasserer. 

 Før utbetaling av kjøregodtgjørelse skal mottaker kvittere på skjema for reiseregning  
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Nytt reiseforskudd vil ikke bli utbetalt før tilfredsstillende regnskap og bilag for alle avsluttede rei-

ser er levert og godkjent av regnskapsfører/kasserer. 

 

7 26BKILOMETERGODTGJØRELSE  

 

 Ved refusjon av kilometer godtgjørelse som del av avtalt trener godtgjørelse eller avtalt godtgjørel-

se til tillitsvalgte gjelder følgende: 

 

 Vedlagte standard skjema for kilometer godtgjørelse skal benyttes for all relevant kjøring 

 Alle opplysninger skal fylles ut og satser skal være i henhold til Statens Reiseregulativ 

 Ved refusjon av kostgodtgjørelse knyttet til relevante reiser skal skjema for reiseregning, ref 

punkt 6 ovenfor benyttes  

Alle skjema for kilometer godtgjørelse skal oversende regnskapsfører/kasserer i original og skal 

være signert både av trener og gruppeleder.  

 

8 27BLOTTERI 

8.1 28BGodkjenning av lotteri 

 

Enkelt grupper kan arrangere lotteri etter å ha innhentet godkjenning fra Hovedstyret som innhenter 

eventuell godkjenning fra offentlige myndigheter. 
 

8.2 29BVilkår for godkjenning 
 

Hovedstyret stiller følgende betingelser for å godkjenne lotteri: 
 

 Det er oppnevnt en person som er hovedansvarlig for gjennomføring av lotteriet. 

 

 Dato for oppstart og avslutning av lotteriet er fastsatt. Bare ved svært store lotterier bør 

salgsperioden være over tre (3) måneder. Dersom det oppstår behov for å utvide avtalt 

salgsperiode, skal dette legges frem for Hovedstyret for godkjenning. 

 

 Lotteriets omfang (antall lodder/loddbøker) og pris pr. lodd skal være fastsatt. Lod-

der/Loddbøker skal være nummerert. Ved bruk av trykte lodder, skal klubbens navn være 

påtrykt. Loddbøker skal være stemplet med klubbens stempel, og skal sikres best mulig mot 

etterligning/forfalskning. 

 

 Det skal være bestemt hvor stor andel loddselgere eventuelt skal få som ”dugnadsmidler”. 

Disse skal ikke utbetales kontant, se punkt 1.5.  

 

 Ansvarlig for lotteriet skal føre oversikt over alle som har fått utlevert lodder for salg. Over-

sikten skal vise hvilke lodder hver enkelt har fått (nummerserie). Det noteres dato for utleve-

ring av loddene. 

 

 Etter avtalt salgsperiode, skal penger og eventuelt usolgte lodd innleveres. Dato for innleve-

ring noteres.  
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 Trener(e) og/eller lagleder(e) kan stå for utlevering av lodder og innsamling av penger for 

sine utøvere. Innbetalte loddpenger skal fortløpende leveres til hovedansvarlig for lotteriet, 

og plasseres på lagets konto. Dersom noen ikke leverer oppgjør i rett tid, skal hovedansvar-

lig umiddelbart underrettes. Hovedansvarlig følger vedkommende opp, og prøver å ordne 

opp i forholdet. 

 

 Ved trekning skal hovedansvarlig samt et medlem av gruppestyret eller Hovedstyret opp-

nevnt av leder, være tilstede. Ved trekning skal alle loddbøker solgte og usolgte være tilste-

de. 

 

 Ved levering av regnskap til regnskapsfører/kasserer skal alle bilag samt loddbøker, solgte 

og usolgte, følge med. Ved forhåndstrukne, enkle lodd skal usolgte følge med. 

 

9 30BSPONSORAVTALER / ANDRE AVTALER 

 

Bare Hovedstyret kan inngå sponsoravtaler/andre avtaler på vegne av laget.  

 

10 31BMEDLEMSKONTINGENT  

10.1 32BFastsettelse av medlemskontingent 
 

Medlemskontingentens størrelse fastsettes årlig av lagets årsmøte.  

 

Utøvere som deltar på trening og i konkurranser på vegne av og i regi av Nymark IL, skal betale 

medlemskontingent for aktive i den relevante kategori. 

 

Medlemskontingent for støtte medlemmer skal betales av: 

- alle tillitsvalgte, som ikke skal betale medlemskontingent som aktiv utøver  

- andre som ønsker støtte medlemskap i Nymark IL 

- dommere som ikke er aktive utøvere i klubben 

 

For utøvere som bare deltar på trening, kan det avtales at det skal betales medlemskontingent som 

støtte medlem. 

 

10.2 35BFordeling av medlemskontingent 

 

Medlemskontingent fra gruppens utøvere tilfaller som hovedregel i sin helhet vedkommende gruppe 

med mindre annet er avtalt eller bestemt av årsmøtet. 

 

Medlemskontingent tilsvarende støtte medlemsskap tilfaller som hovedregel Hovedstyret. 

 

Gruppestyret skal etter avtale årlig avsette et beløp av gruppens inngang av medlemskontingent til 

Hovedstyret se punkt 1.9. Beløpets størrelse fastsettes av Hovedstyret.  
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11 36BTRENINGSAVGIFT OG EGENANDELER 

11.1 37BTreningsavgift 
 

Gruppestyret kan avtale med gruppens utøvere at det skal betales treningsavgift i tillegg til med-

lemskontingent. 

11.2 38BEgenandeler 

 

Gruppestyret kan avtale med gruppens utøvere at det skal betales egenandeler knyttet til enkelt akti-

viteter i regi av gruppen.  
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12 44BVEDLEGG 
 

12.1 45BStandard skjema for oppgjør utlegg & oppgjør håndpenger 
 

D:\Documents and 
Settings\sangjoha\My Documents\Privat\Nymark\Prosedyrer\Økonomidokument\Oppgjør for utlegg & Oppgjør for håndpenger Nymark IL standard.xls

 
 

 

12.2 46BStandard skjema for reiseregning  
 

 

D:\Documents and 
Settings\sangjoha\My Documents\Privat\Nymark\Prosedyrer\Økonomidokument\Reiseregning Nymark IL 2008.xls

 
 

 

12.3 47BStandard skjema for kilometergodtgjørelse  
 

 

 

 

 


