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ØKONOMISK PRINSIPP

 
Reinsvoll Idrettsforening (heretter RIF) har en overordnet økonomistrategi som bygger på at drift og 

investeringer skal finansieres hovedsakelig gjennom treningsavgift, sponsoravtaler, tilskudd (offentlig 

og fra overordnede organisasjonsledd), og inntektsbringende tiltak i form av egne arrangementer, 

tiltak og aktiviteter. RIF Hovedlag har inngått avtale om regnskapsføring med Accountor AS avd 

Gjøvik, organisasjonsnummer: 981 947 843. Klubben benytter i dag ingen digitale regnskapssystem. 

Hovedlaget har kollektivt ansvar for økonomien i idrettslaget, mens undergrupper ski, turn og fotball 

styrer sine egne økonomier og rapporterer tall til hovedlaget hvert halvår, senest 31.07 og 31.12 

Årsmøtet godkjenner regnskapet.  

ØKONOMISK MANDAT RIF
 

Økonomiansvarlig RIF Hovedlag er den øverste ansvarlige for all økonomi i RIF. Alle kasserere for 

undergrupper rapporterer til økonomiansvarlig hovedlag ved aktuelle spørsmål knyttet til klubbens 

økonomi og til sitt styre/ styreleder ved spørsmål knyttet til en undergruppes økonomi.  

Kasserere for undergrupper har mandat til å utføre det som kreves for å opprettholde daglig drift 

med inn- og utbetalinger av regninger samt bokføring. Alle større økonomiske spørsmål knyttet til 

sponsoravtaler, kontrakter, leieavtaler eller investeringer på bygg, anlegg eller utstyr skal avklares i 

sitt respektive styre før utførelse. Se og vedlegg 1: Økonomisk godkjennelsesmatrise. 

BUDSJETT
 

RIF skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Budsjettforslaget skal utarbeides i hovedlag og 

alle undergrupper. Budsjettforslaget legges frem for godkjenning av styret i god tid før årsmøtet. Det 

budsjetteres på et mest mulig detaljert nivå og skal følge kontoplanen i regnskapet (slik at avvik lett 

kan følges opp). 

Inntekter (ikke uttømmende):  
• Sponsorkontrakter. 
• Andre avtaler. (Brusautomat, kaffeautomat etc)  
• Medlemskontingenter.  
• Treningsavgifter.  
• Dugnadsinntekter. (Julekalender, lotteri, snømåking osv) 
• Salgsinntekter. (Kiosk, vare og tjenester) 
• Faste tilskudd/midler/avtaler. (Aktivitetsmidler) 

Kostnader (ikke uttømmende):  
• Planlagte aktiviteter for kommende år.  
• Leiekontrakter. (leie av innendørshall)  
• Faste, kjente utgifter. (regnskapshonorar, strøm, forsikringer, treningsutstyr, cuper, vann og 

renovasjon, elektronisk fakturaprogram, honorar, dommerregninger etc.) Budsjettet baseres i størst 

mulig grad på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man er realistiske med hensyn til inntekter og tar høyde 

for alle kjente utgifter. 
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REGNSKAP
 

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den 

regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Dersom det er en klar direkte sammenheng mellom 

inntekter og utgifter, skal utgiften kostnadsføres ut ifra sammenstillingsprinsippet, dvs at utgifter skal 

kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Hvis det ikke er sannsynlig at en utgift vil gi 

en fremtidig inntekt, skal denne utgiften kostnadsføres umiddelbart. Økonomiansvarlige skal legge 

fram regnskapsrapporter for det styret de rapporterer til hver måned eller etter forespørsel fra 

styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret. RIF Fotball benytter i 2022 det digitale 

regnskapssystemet Power OfficeGO som pilot for klubben. Ski og hovedlag benytter eksternt 

regnskapsføring i Accountor. Turngruppa fører regnskap selv.  

Fra 2023 jobbes det med å samle hele klubben i en felles løsning.  

Økonomiansvarlig i RIF betaler regninger for hovedlaget og sender til Accountor for bokføring. Fra 

Accountor mottar RIF Hovedlag en økonomirapport/oversikt hver måned. Kasserere i undergrupper 

betaler og bokfører i sitt eget regnskap som leveres før årsmåte i hovedlaget. 

Ferdigstillelse av årsregnskaper: 

Pga revidering og gjennomgang fra kontrollkomiteèn skal alle årsregnskap i klubben være ferdigstilt 

og oversendt økonomiansvarlig i hovedlaget innen 31.januar hvert år. 

Lover og bestemmelser:  

RIF er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. RIF er også pliktig til å følge 

andre norske lover og regler.  

 

Sentraler lover er:  

• NIFs lov  

• Idrettslagets egen lov  

• Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd  

• Merverdiavgiftloven  

• Arbeidsgiveravgiftsloven  

• Skattebetalerloven  

 

Bankforbindelse og bankkonto:  

Vår hovedbankforbindelse er Totens Sparebank. RIF har alle konti registrert på sitt 

organisasjonsnummer her. 
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ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING
 

Det er styrets plikt og ansvar å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysningene.  

Styret bør ha økonomistatus på agendaen på alle styremøter. Styret vurderer regnskapsrapport fra 

økonomiansvarlig opp mot budsjettet minimum annenhver måned.  

Økonomiansvarlig i hovedlaget skal ha tilgang/innsyn til alle kontoer i klubben, ink undergrupper. 

Styreledere og kasserere skal ha tilgang til kontoer for sine respektive undergrupper. 

Innkjøpsstopp skal innføres ved budsjettoverskridelser. Oppheving av innkjøpsstopp skal 

styrebehandles. 

Underslag, bedrageri og lignende forhold skal politianmeldes.  

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). 

Oppgjørsskjema skal leveres til kasserer.  

 

BETALINGSTERMINAL/VIPPS/NETTBUTIKK
 

RIF har ingen betalingsterminaler i dag, og benytter kun VIPPS konto til betaling i kiosken, ved cuper 

og andre salgsfremmende tiltak. I tillegg aksepteres kontanter ved kiosksalg etc. RIF Fotball har 

avtale med KviqOrder for nettbutikkløsning som benytter VIPPS som betalingsmiddel. Penger fra 

denne nettbutikken går direkte til RIF Fotball sin konto. 

 

LAGSKASSE  

 

RIF har en klubbstyrt økonomi, og praktiserer derfor ikke bruk av egne lagskasser. Det tillates heller 

ikke bruk av private bankkonti eller kontantkasser. For utlegg i forbindelse med lagsaktiviteter skal 

originale kvitteringer leveres/sendes til klubben på mail i inn scannet PDF form. post@reinsvollif.no 

Bildemeldinger på sms eller sosiale medier aksepteres ikke og vil ikke bli refundert. 

Lagleder på hvert lag/gruppe må selv holde kontroll på sitt lagsregnskap for inn og utgifter som skal 

godskrives hvert lag etter avtale med klubben. Dette føres i f.eks excel-ark som et skyggeregnskap.     

Bilagene må inneholde bilde av kvittering, kontonummer, lagsnavn, formål, navn på avsender og 

signatur. Bilagene godkjennes og attesteres av kasserer. Før godkjenning må det fremgå tydelig 

hvilket lag/gruppe det gjelder, og formål. Utbetales fortløpende. 

 

mailto:post@reinsvollif.no
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LØNN

Styreleder godkjenner eventuelle lønnsutbetalinger i henhold til inngåtte avtaler. Slike avtaler kan 

kun inngås av de som til enhver tid innehar prokura og signatur på vegne av styret og skal være 

innenfor de rammer og budsjett som er gitt. Lønn utbetales av kasserer, eventuelt regnskapsfører. 

Bilgodtgjørelse/reiseregning/utlegg: 

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i 

forbindelse med oppgaver utført for RIF, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før 

godtgjørelsen utbetales. Om ikke trener, lagleder, styremedlem sender inn reiseregning innen 

utgangen av sitt kontraktsår vil ikke dette bli utbetalt. RIF tar kun ansvar for honorar og 

lønnsforpliktelser. Kjøregodtgjørelse er hver persons eget ansvar. 

Slike avtaler kan kun inngås av hovedstyrets leder eller undergruppenes ledere i samråd med 

økonomiansvarlig/kasserer innenfor de rammer og budsjett som er gitt av årsmøtet. Avtaler med 

rammer over kr 40 000,- skal enkeltvis godkjennes av nærmeste styre. RIF benytter de skattefrie 

satsene som til enhver tid er gjeldende i statens reiseregulativ. Maksgrense for kjøregodtgjørelse i 

RIF er 30 000kr. Kjøring utover dette anses som unormalt og skal behandles av RIF Hovedlag i hvert 

enkelt tilfelle før kontrakt inngås. Totalt med kjøring og skattefritt honorar kan man inngå avtaler på 

maks 40 000 kr før det pålegges skatt i disse avtalene. Avtaler over 80 000kr skal ikke inngås uten 

behandling og samtykke fra RIF hovedlag, grunnet bla. innsteg for arbeidsgiveravgift. 

Skattetrekk: 

Ved skattbare avtaler har RIF hovedlag en egen intern skattetrekkskonto som hver undergruppe skal 

betale inn skattetrekket på for å sikre at pengene ikke blir brukt til drift. Dette er vi regnskapsmessig 

forpliktet til. Kasserere plikter å hente ut A-melding for den personen det gjelder, innrapportere skatt 

og sørge for at dette blir overført til RIF skattetrekkskonto. Når dette er innrapportert korrekt via 

Altinn.no får kasserer fakturainfo fra skatteetaten som sendes til økonomiansvarlig RIF hovedlag for 

innbetaling av skatt.    

Utlegg (for eksempel bomutgifter) sendes som PDF fil eller bilde av kvittering. Disse utbetales av 

kasserer som har ansvaret for at dokumentasjonskravet og formelle krav er oppfylt før utbetaling.  

Dommerutbetalinger:  

For kretsoppsatte dommere går dommerfakturering nå via Fotballens FIKS system og godkjennes av 

FIKS Ansvarlig før den sendes til kasserer for betaling.  

• Regning er betalbar når dommer har sendt korrekt regning, utført sine forpliktelser i FIKS og lastet 

opp kamprapport.  

• Gjeldende satser i henhold til Kretsens satser.  

• RIF forplikter seg til å overføre penger til dommer innen 10 – TI – dager.  

Klubbdommere som dømmer i barnefotballen fyller ut RIF dommerskjema. Dommeransvarlig følger 

opp dette for utbetaling av vårsesong og høstsesong. Alle dommerskjema skal signeres av både 

dommeransvarlig og dommer selv før utbetaling. Dommerskjema sendes til kasserer fotball for 

utbetaling. 
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REGNINGSBETALING

Faktura anvises av kasserer og attesteres av styreleder. Alternativt av økonomiansvarlig. Bankkonti 

disponeres av minimum to personer, økonomiansvarlig og leder av styret. Alle utbetalinger skal 

gjøres via bankkonto.  

 

 

INNKREVING
 

RIF benytter Spond Club til innkreving av medlemsavgifter og andre kostnader for våre medlemmer. 

All medlemsfakturering på vegne av hovedlag eller undergrupper skal skje via Spond Club. I de 

tilfeller der medlemmer har utfordring med å betale via Spond, skal det genereres en manuell faktura 

via Spond Club og sendes til medlemmet. 

Hovedlaget: Økonomiansvarlig i hovedlaget har ansvar for fakturering, innkreving og oppfølging av 

det som tilhører hovedlaget. Dette er i all hovedsak sponsoravtaler, medlemsavgifter og julekalender 

dugnad. For sponsorer opprettes det en manuell faktura som sendes til sponsor. For 

medlemskontigenter og dugnadsinntekter oppretter økonomiansvarlig betalingsforespørselen i 

Spond Club og følger opp ukentlig med innbetalinger og purringer etter fakturaforfall.  

Undergrupper: Kasserere for undergrupper har ansvar for fakturering av treningsavgifter, utstyr, 

dugnadsinntekter, sponsorer og annet for sine respektive utøvere/grupper. Kasserere for hver 

undergruppe har ansvar for å legge til sine utøvere i hovedlaget sine betalingsforespørsler slik at 

medlemmer får faktura. Herunder også følge opp at nye medlemmer underveis i sesongen blir lagt til 

på f.eks medlemskontigent og oppdatert mot NIF sitt medlemsregister. Kasserer plikter å følge opp 

med purringer for de betalingsforespørsler som gjelder sin undergruppe. 

Alle inntekter fra medlemmer utbetales ukentlig fra Spond Club og må deretter bokføres. Inne i 

Spond Club kan man hente ut detaljert bilag helt ned på medlemsnivå for alle innbetalinger til 

klubben. 

Egenandeler/ innbetalinger cuper og turneringer: 

All økonomisk aktivitet i forbindelse med cuper/turneringer som lag eller grupper deltar i skal gå 

gjennom RIF bankkontoer. Eventuell egenandel faktureres via Spond Club. Lagleder er ansvarlig for å 

kontakte kasserer og motta godkjennelse før planlegging/opplegg cup iverksettes.  
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SPONSORINNTEKTER/AVTALER
 

Generalsponsorer: 

Sponsoravtaler som går til RIF Hovedlag og som kommer hele klubben til gode kalles 

Generalsponsorer. I dag har klubben 2 slike avtaler Totens Sparebank og Eidsiva. Slike avtaler skal 

gjennom hovedstyret og det er kun styreleder for RIF Hovedlag som har mandat til å inngå og signere 

slike avtaler. Økonomiansvarlig hovedlag sørger for fakturering og purring iht. gjeldende avtale.  

Andre sponsorer:  

Undergrupper står fritt til å inngå egne sponsoravtaler så lenge de ikke er i konflikt med spesielt 

generalsponsorer. Alle sponsoravtaler skal signeres av styreledere for undergrupper før de er gyldige 

og ingen avtaler er gyldig uten signert kontrakt. 

Pga. denne friheten til å inngå egne avtaler for undergrupper vil vi ikke godta at noen sponsorer 

utover generalsponsorer krever eksklusivitet i sine avtaler. Om et slik krav oppstår, plikter aktuell 

undergruppe å orientere hovedstyret slik at man kan vurdere dette før en slik avtale inngås. 

Det oppfordres sterkt til å inngå minimum 2års avtaler. 

Fakturering av sponsoravtaler gjøres av kasserer/øk.ansvarlig for den gruppen det gjelder. 

Andre avtaler: 

RIF mottar et årlig driftstilskudd fra Vestre Toten Kommune. Denne deles i 2 og utbetales sommer og 

høst. Økonomiansvarlig RIF hovedlag har ansvar med å sende forespørsel om utbetaling til vår 

kommunekontakt. Uten denne henvendelsen fra RIF blir ikke pengene utbetalt.   

 

OFFENTLIGE TILSKUDD OG KOMPENSASJONER
 

• Momskompensasjon  

• Lokale aktivitetesmidler (LAM)  

• Spillemidler til utstyr. (Sendes inn av hver undergruppe til sitt forbund)  

• Grasrotandelen (Norsk tipping)   

• Midler fra ulike stiftelser, fond, prosjekter m.m.  

• Kulturmidler og driftstilskudd fra Vestre Toten Kommune  

• Sponsorinntekter. 
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DUGNADSINNTEKTER
 

RIF kan påta seg eksterne dugnader for å tjene penger, disse dugnadene koordineres av 

dugnadsansvarlig for de forskjellige lagene. Inntektene fra alle dugnader tilfaller RIF i sin helhet og 

benyttes til klubbens aktivitetstilbud. Fakturering skjer av kasserer for den undergruppen dugnaden 

tilhører og skal betales inn til en RIF registrert bankkonto.  

Alle medlemmer i RIF deltar hvert år i en felles klubbdugnad med salg av julekalender, utover dette 

står undergrupper og lag fritt til å gjennomføre egne dugnader og lotterier. 

 

BESTILLING AV KLUBBUTSTYR
 

Det er kun leder og materialforvalter for hver undergruppe som har fullmakt til å bestille utstyr hos 

Sport1 Raufoss og andre leverandører av klubbutstyr. Bestilling av klubbutstyr gjøres ved å sende 

mail til materialforvalter. Det skal tydelig fremgå hvilket lag/gruppe behovet gjelder. Bestilling av 

utstyr til dommere gjøres også av materialforvalter. Bestillinger over 2500kr skal avklares med 

kasserer/leder. Ved kjøp av klubbutstyr skal faktura merkes med bestillers navn og hvilken 

undergruppe det tilhører? 

Ved innkjøpsstopp skal alt av bestillinger avklares med leder og kasserer for respektive undergruppe 

eller hovedlag før bestilling iverksettes. 

 

BESTILLING AV ANNET UTSTYR OG MATERIELL
 

Ved prosjekter og innkjøp av bygningsmateriell og annet vedlikeholds utstyr til idrettsparken skal 

dette godkjennes av økonomiansvarlig RIF hovedlag og attesteres av RIF anleggsleder. Alle faktureres 

fra leverandører skal stilles i Reinsvoll IF sitt navn. Fakturaer mottatt i andre selskapers navn som ikke 

er bestilt og godkjent av de overnevnte vil ikke bli betalt. 

Det oppfordres til at alle undergrupper følger samme prinsipp ved mindre kjøp fra forskjellige 

leverandører. Dette bla. for å unngå hvitvaskingsspørsmål og andre usikre økonomiske forhold. 

Leieavtaler skal behandles av det styret som avtalen ligger under. Det anbefales forsiktighet med å 

inngå avtaler over flere år som man ikke kan komme seg ut av. 
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FØRING AV EIENDELER
 

Økonomiansvarlig RIF hovedlag har ansvar for gjennomgang av ca verdi på klubbens eiendeler innen 

31.12 hvert år. Kasserer for hver undergruppe plikter å rapportere undergruppens eiendeler til 

økonomiansvarlig før 01.12. 

Idrettsparken og undergrupper har investert stort i anlegg og utstyr de siste årene og idrettslaget 

sitter på betydelige verdier som må forvaltes noe som igjen vil kunne påvirke vedlikehold, budsjetter, 

forsikringer og andre investeringer. 

Materielltelling (forbruksmateriell, drakter, baller, utstyr etc) foretas årlig etter endt sesong og 

danner grunnlag for neste sesongs innkjøp og budsjett. Ansvarlig for dette er hver undergruppes 

materialforvalter.  

 

KONTROLLKOMITÈ
 

Etter at NIF innførte krav om kontrollkomitè istedenfor den tradisjonelle revisjonen. Etablerte RIF 

hovedlag et eget kontrollutvalg som gjennomgår klubbens økonomi iht. et eget kontrollskjema. 

Kontrollutvalget skal velges på RIF årsmøte hvert år og bestå av minimum 2 personer, der den ene 

har lederansvar for utvalget. 

Kontrollkomitè mottar hver måned økonomirapporter fra RIF Hovedlag. Dette gjelder ikke 

undergrupper. 

REVIDERING AV ØKONOMIPLAN
 

Dette dokumentet er gjeldende for 4 år av gangen men skal revideres hvert år av RIF hovedlag etter 

innspill fra undergrupper. 
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VEDLEGG 1: ØKONOMISK 

GODKJENNELSESMATRISE RIF
 

I RIF benyttes denne matrisen for godkjenning av avtaler, kontrakter og innkjøp. 

Kontrakter ledere, trenere, styremedlemmer (etc) 

Styrebehandling i kontraktsforhandlinger er lite gjennomførbart. Styret kan derfor gi mandat til 

Styreleder/øk.ansvarlig for å inngå avtaler under 80 000 med enkeltpersoner så lenge det er enighet og styret 

er informert på forhånd. 

 

 

Enkelt Innkjøp av materiell og utstyr til klubb eller undergrupper. 

Gjelder kun personer med mandat til innkjøp. Herunder trener, lagleder, dugnadsansvarlig, materiellforvalter, 

styremedlem eller andre med formell rolle i RIF. 

Ved prosjekt er matrisen gjeldende ved at totalbudsjettet for prosjektet følger samme matrise, ikke hvert 

enkelt innkjøp. Styret kan gi mandat til innkjøp men bare innenfor budsjettrammen som er vedtatt. Går man 

over budsjettrammen skal ny behandling gjennomføres. 

Verdi: Til RIF hovedlag Antall Til undergrupper Antall 

      Over 150 000 kr Styre hovedlaget Hele Styret Styre hovedlaget Hele Styret 

50 000 - 149 999 kr  Styre hovedlaget Hele Styret Styret undergruppe Hele Styret 

10 000 -   49 999 kr Styreleder/Øk.ansv/Anl.leder 2 av 3 Styreleder og kasserer 2 av 2  

   2500  -     9 999 kr Styreleder/Anl.leder 1 av 2 Styreleder/kasser. /Mat.forvalter 2 av 3 

          0  -     2 499 kr Alle 1 av 1 Alle 1 av 1 

 

Andre retningslinjer og konsekvenser:  

Gjeld eller andre økonomiske spørsmål som kan få en større konsekvens for Reinsvoll IF skal styrebehandles av 

hovedlaget i alle tilfeller, som igjen vurderer om det er noe som krever et årsmøtevedtak. 

Grove brudd på klubbens økonomiske retningslinjer kan medføre at man må forlate sitt verv i klubben. Ulovlige 

brudd som underslag, korrupsjon eller hvitvasking vil bli politianmeldt.   

Verdi: RIF Hovedlag Undergrupper 

Over 80 000 kr  Styre hovedlaget. Styre hovedlaget. 

40 000 - 79 999 kr Styre hovedlaget. Styre undergruppe. 

10 000 - 39 999 kr Styreleder og Øk.ansv. Styreleder og Øk.ansv. 

          0 – 9 999 kr Styreleder. Styreleder. 


