
Element Beløp 103 %

3123 - Sponsorinntekter kr 70 000,00

3400 - Spesielle offentlige tilskudd kr 60 000,00

3920 - Medlemsavgifter kr 76 200,00 Inntekter totalt kr 364 500,00

(3920) Treningsavgifter kr 68 300,00 Utgifter totalt kr 376 500,00

3970  - Umbroavtalen/Scantrade kr 90 000,00

BALANSE -kr 12 000,00

Element Beløp

6100 - Frakt, transport og forsikring kr 7 000,00

6300 - Leie av lokaler kr 50 000,00

6420 - Leie datasystemer kr 10 000,00

6560 - Rekvisita kr 2 000,00

6570 - Treningsklær og utstyr kr 30 000,00

6580 - Idrettsutstyr (matriell) kr 20 000,00

6731 - Dommerkostnad kr 16 000,00

6740 - Lagstøtte klubblag kr 73 000,00

6860 - Møter, kurs, oppdatering etc kr 15 000,00

7162 - Bevertning kr 5 000,00

7410 - Kontigenter kr 13 500,00

7415 - Påmelding serier, turneringer etc kr 35 000,00

7770 - Umbroavtalen kr 90 000,00

7790 - Diverse kostnader kr 10 000,00

Inntekter

UTGIFTER

PROSENT BRUKT AV INNTEKT
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BUDSJETT 2018 Grønnåsen IL 2018



Kommentarer til budsjettforslaget for 2018

Inntekter:

- Vi har fortsatt Bodø energi og Coop Nordland inne som hovedsponsor.

- Det legges opp til økning i kontigenten fra 300,- til 350,-

- Budsjettert med å rekruttere 50 støttemedlemmer for 2018. Alt over det vil være en 

kjærkommen inntekt for idrettslaget, og alle deler av idrettslaget må aktivt prøve å 

rekruttere støttemedlemmer.

- Umbroavtalen sikret oss en fin bonus i 2017, og vi har dermed 90 000,- tilgjengelig i 

den avtalen for 2018. Gode innkjøpsrutiner skal sørge for at det aller meste av uttak 

til lagene våre skal gjøres gjennom denne avtalen, noe som tømmer den kontoen, 

før vi benytter oss av egne penger.

- Må jobbes litt aktivt for å få inntekter nok til å balansere regnskapet fullt ut.

Utgifter:

Det legges opp til et budsjett som skal gå tilnærmet i balanse for 2018.

Aktivitet for våre medlemmer skal være i fokus, og skal være det førende for 

hvordan idrettslaget legger opp økonomien. 

Det er ikke lagt opp til noen investeringer i anlegg og lignende, noe som vil bli 

belastet oppsparte midler, hvis det skulle bli aktuelt i 2018.


