
Økonomiplan for Vindbjart Fotballklubb 

Økonomiplan VFK 
1. Økonomiske prinsipp 
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom 
inntektsbringende tiltak og egenandeler. 
 
2. Budsjett 
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et 
mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp).    
Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde 
for alle kjente utgifter.  
 
3. Regnskap og økonomistyring 
Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den 
regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas 
avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”riktig år”. 
Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får 
regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger 
kalenderåret. 
Klubben engasjerer hvert år autorisert revisor. 
 
4. Bruk av bankkonto 
Bankkontoen disponeres av styreleder og styrets økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal 
regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. 
 
5. Kontanthåndtering 
Kontantinntekter fra kiosksalg, billettsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema 
fylles ut og signeres av to personer, før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). 
 
6. Regningsbetaling 
Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til økonomiansvarlig for 
anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner 
av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling. 
Dommerregninger i forbindelse med A-kamper leveres i kiosken og sendes til økonomiansvarlig i 
klubben for betaling. Dommerutbetaling til dommere i aldersbestemte lag utbetales i kiosken, dette 
kvitteres for i kioskboken. 
 
7. Innkreving 
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (unntak dersom 
økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål). 
 
8. Reiseregning 
Ved utgifter knyttet til kjøring må kjørelister leveres mellom dag 25 og 30 i hver måned. Listene leveres 
til økonomiansvarlig i styre. 
Kjørelister som blir forsinket levert med 14 dager, faller bort. 
 
9. Lønn 
Lønn utbetales den 15 hver måned for spillere og trenere. 
Lønn utbetales den 30 hver måned for ansatte på IFO. (Idrettsfritidsordning). 
 



10. Cup 
Ved betaling av påmeldingsavgift til eksterne cuper skal faktura foreligge. Faktura sendes til 
økonomiansvarlig i klubben for betaling. 
 
11. IFO – kjøp av varer 
Daglig leder må attestere faktura ved innkjøp av mat og andre varer. Bestilling av kredittkort til kjøp 
av mat skal bestilles av økonomiansvarlig eller styreleder. Daglig leder har ansvar for kredittkort og 
at rutiner fungerer med bruk av dette. 
  

Økonomiplanen er forankret i styret.  

 


