
 

 
 

 

Organisering av økonomien i Gimse il vedtatt 20.03.2022 

  

 

1. Hvert lag skal ha minst en person som er ansvarlig for økonomien i laget.  Denne rapporterer direkte til 

klubbens økonomiansvarlig. Lagenes økonomiansvarlig har ansvar for å følge opp lagets økonomi 

deriblant utarbeidelse av budsjett.  

 

2. Gimse ils regnskap bokføres av eksternt regnskapskontor. Klubbens regnskap godkjennes på årsmøte 

påfølgende år og innrapporteres til Nif via idrettens rapporteringskanaler og Altinn. 

  

3. Regnskapet deles med egne prosjektregnskap for de enkelte lag og avdelingsregnskap for de enkelte 

avdelingene. Hovedlag/avdelingene dekker:  

• klubbkontingent  

• lagspåmelding seriespill og OBOS-cup 

• drakter (bortedrakter fra og med 15 år) 

• forsikringer 

• dommerutgifter barnefotball 

• 50% av dommerutgifter til ungdom- og seniorfotball 

• drift av klubbhus og anlegg  

• fellesutstyr 

• felles administrative utgifter  

• utdanning (trener- og dommerkurs)  

• overganger 

• leie av bane til obligatorisk kamp grunnet snøforhold 

 

• Tillegg for allidrett: oppsatte aktiviteter 

 

4. Det enkelte lag skal selv velge sin egen lagledelse og i samarbeid med sportslig utvalg velge trener(e). 

Allidrett og trim velger/engasjerer sine trener i samarbeid med ansvarlig for hhv allidrett og trim. 

 

5. Lagenes økonomiansvarlig har ansvaret for å sette opp et minimumsbudsjett for sitt lag, dette gjøres ved 

sesongstart. Lagene kan selv utvide dette budsjettet dersom sportslige eller sosiale forhold tilsier det.. 

Lagets budsjett sendes okonomi@gimseil.no innen 15. februar. Lagene skal ikke budsjettere med 

underskudd  

 

6. Inntektsbringende aktiviteter som klubben tildeler det enkelte lag, fordeles som følger: 

 

Tine fotballskole 

Nettoresultat kiosk tilfaller arrangør årgang i sin helhet.  

Påmeldingsavgift fordeles fotballavdelingen og arrangør årgang med 50% hver. 

 

Bankhallcup (3v3 cup) 

Klubbens andel av nettoresultatet fordeles fotballavdelingen og arrangerende lag med 50% hver. 

(fordeles på lagsnivå etter timeliste innsendt av klubbens arrangementskoordinator) 
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Topp 4 

Nettoresultat fordeles på trimavdelingen og hovedlaget med 50% hver. 

 

7. Inntektsbringende aktiviteter som lagene gjør på eget initiativ går uavkortet til laget. Nye 

inntektsbringende aktiviteter som kan komme i konflikt med klubbens interesser skal godkjennes av 

klubbens styre.  

  

8. Klubben kan pålegge det enkelte lag/årsklasse å delta i inntektsbringende aktiviteter som uavkortet går 

til klubben. 

  

9. Styret er kontrollerende organ for det enkelte lags økonomi, og kan pålegge laget å øke inntjeningen, 

eventuelt å redusere aktivitetsnivået.  

  

10. Treningsavgift fastsettes av styret, og utgjør for inneværende sesong kr:  

 

Fotball (etter årsklasse laget er oppmeldt i): 

Gutter/jenter  6 år      0,- 

Gutter/jenter  7 år   800,- 

Gutter/jenter  8 år   950,- 

Gutter/jenter  9 år 1 000,- 

Gutter/jenter 10 år 1 300,- 

Gutter/jenter 11 år 1 450,- 

Gutter/jenter 12 år 1 600,- 

Gutter/jenter 13 år 1 900,- 

Gutter/jenter 14 år 2 200,- 

Gutter/jenter 15/16 år 2 500,- 

Jenter 17 år  3 000,- 

Gutter 19 år  3 300,- 

Senior herrer/damer 3 500,- 

 

Allidrett: kr 500,-  hvorav kr 100,- går til administrativt bidrag til hovedlaget. 

Trim: etter aktivitet 

  

Treningsavgift fotball forfaller til betaling 1. juni og 1. september med halve summen hver 

Treningsavgift Allidrett – 30. november 

    

Ved manglende innbetaling av treningsavgift, kan klubben nekte spilleren videre deltagelse i klubbens 

aktiviteter.  

  

Fotball: 1 trener og 1 lagleder pr. årsklasse fritas for treningsavgift for sitt barn.  

Allidrett: 2 trenere pr gruppe fritas for treningsavgift for sitt barn.  

  

11. En spiller som benyttes på flere alderstrinn skal betale treningsavgift der han/hun naturlig hører 

hjemme.  Unntak dersom vedkommende bare følger en eldre klasse.  

 

12. Det skal gis søskenmoderasjon i treningsavgifta for aldersbestemte lag.  Eldste søsken betaler full 

avgift, mens resterende betaler halv treningsavgift.  Det enkelte lags lagleder/økonomiansvarlig er 

ansvarlig for å melde inn hvem som skal ha søskenmoderasjon. Oversikt over hvilke spillere det gjelder, 

med påføring av hvilket lag eldre søsken hører til, sendes okonomi@gimseil.no senest 15. mai. 

 

13. Laget dekker (det oppfordres til at brukt utstyr leveres til klubben for gjenbruk):  

• Turneringspåmeldinger 

• Bekledning spillere og trenere 
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• Medisinsk utstyr 

• Fotballer 

• Treningsutstyr 

• 50% av dommerutgifter til ungdom- og seniorfotball 

• Dommerutgifter til treningskamper 

• Leie av Bankhallen eller annen treningsflate 

• Bøter for ikke møtt til kamp 

• Kampendringsgebyr (såfremt det ikke er pålagt av klubben) 

• Gebyr for trekk av lag (såfremt det ikke er pålagt av klubben) 

• Leie av bane til treningskamper 

• Trenerhonorar  

  

14. Verv i hovedstyre kompenseres med fritak i treningsavgift for egne barn på aldersbestemte lag. 

  

15. Alle spillere/utøvere må være medlem av Gimse IL.  

  

16. Dokumentet kan endres med simpelt flertall på Gimse il sitt årsmøte.  


