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Økonomi 
ü Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 
ü Hovedstyret og særgruppene er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
ü Alle innkjøp skal godkjennes av lagets/særgruppenes leder 
ü Kasserer legger faktura inn i nettbank, leder godkjenner for utbetaling. 
ü Det er tegnet underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 
ü Alle Sponsoravtaler som medfører en gjenytelse i form av f.eks. markedsføring av 

logo, skal koordineres med hovedlaget på forhånd. 

Regnskap 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/ 
 
NIF har excelmaler på sin hjemmeside som kan brukes til regnskap i mindre lag. 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i 
idrettslagets lov. §4  
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da 
revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 
 
Barn   kr. 100 
Ungdom  kr. 100 
Voksne  kr. 100 
Familie kr. 300 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsoravtaler ut over kr 10.000 skal godkjennes av hovedstyret ut over. 
Alle sponsoravtaler skal hovedstyret informeres om 
 
Hovedsponsor: Moen Marin, Coop Kolvereid, Sentrum Campus. 2016-2018 
Hovedsponsor banen: SMN (2016-2018) 
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Utleie 
KIL leier bankterminal , 3 års binding fra 2017 
 
Kunstgressbane  

• Nærøy kommune, 10 årsavtale, utgår 2022. Kr 50.000+mva 
• KIL Fotball, årlig forhandling, pt. Kr 50.000+mva 

Kil-bua 
• Gratis utleie til KIL 

Ski hytta 
• Kan leies ut, kontakt KIL trim leder. 

Skistua 
• Kan leies ut til skoler og barnehager 

 

Kiosk 
Kiosksalg skjer i regi av særgruppene. 
 
For hver dag det har vært kiosksalg skal det foretas opptelling av kassen. Denne skal signeres 
av minst 2 stykker. Oppgjørsskjema skal leveres til kasserer/lagleder. 
 
Kil har avtale med VIPPS som betalingsløsning tilrettelagt for alle særgrupper. 
Hovedansvarlig for VIPPS er Kasserer i hovedlaget. 

Lønn og honorar 
KIL utbetaler ikke lønn eller honorar til trenere/lagledere eller styret jf styrevedtak 14.10.14 
 
Kjøregodtgjørelse: betales det ut kjøregodtgjørelse og andre kostnader skal det leveres 
kjøreliste og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det 
innberettes til skatteetaten, og KIL må betale arbeidsgiveravgift. Km. Sats: etter statens 
skattefrie satser. Skal være avtalt på forhånd med særgruppestyret eller hovedstyret. 
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Reiseregning 
KIL utbetaler reiseregning kun der det er forhåndsavtalt. 
 
Reiseregning/utlegg - standardskjema: 
Kil har eget skjema for utfylling av reiseregning 
 
Krav til reiseregning: 

- Alt fylles ut på reiseregningen: 
Þ navn, adresse, fødselsdato, bankkonto. 
Þ  til og fra og dato for hver enkelt reise 
Þ  formål med hver enkelt reise 
Þ  ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis 

 
- Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 

Þ Kvitteringer skal være vedlagt 

Merverdiavgift 
KIL er registrert for mva for omsetning ifm kunstgressbanen. 

• Pliktig virksomhet 
– Utleie av banen 
– Arenareklame  

 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
 
For å hindre økonomisk utroskap skal alle særgrupper og hovedlaget ha to stykker som 
disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en 
bankkonto alene). 
 
Kolvereid IL har underslagsforsikring gjennom klubbforsikring i IF . 
 


