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Økonomi og kontingent
Grunnleggende regnskapsprinsipp

Vårt regnskap er oppdelt i avdelinger/lag. Disse er igjen gruppert i håndball, fotball, barneidrett og
sykkelgruppe. Over disse finnes det et administrativt ledd for drift og vedlikehold av forenings
klubbhus og baner. Alle inntekter og kostnader føres på avdeling/lag og det skal ikke gjøres innkjøp
dersom avdelingen/laget ikke har midler til dette. Midler kan evt. overføres fra overskudd fra
tidligere år, siden hver avdeling/hvert lag har sin egen andel av klubbens egenkapital. Tilsvarende vil
akkumulerte underskudd begrense muligheten til innkjøp.

Oppstart nye årsklasser

Selv om det offentlige yter noe økonomisk bistand, er det ikke på langt nær nok til å dekke
kostnadene som skal til for at våre målsettinger er oppnåelige.
For å gi alle nye årskull i BIG muligheten til å kunne disponere nødvendig materiell til sin aktivitet,
setter foreningen hvert år av en bestemt sum til å anskaffe dette. I tillegg overføres brukbart
fellesmateriell som eldre lag har vokst i fra eller ikke trenger, kostnadsfritt til BIG. Dette
koordineres av BIG-styret.

Medlemskontingent og treningsavgifter

Medlemskontingent og treningsavgifter fastsettes på foreningens årsmøte for ett år av gangen.
Medlems- treningsavgift betales en gang i halvåret, som går til leie av hall, forsikring, utstyr mm.
Fakturaen blir sendt til den e-post adressen som fylles ut ved registrering av barnet, det er derfor
viktig at denne er korrekt.

Økonomi i GIF




Ingen lag skal ha egne konti i GIFs navn.
Kasserer i BIG styret er alle årsklassers «økonomisjef» og får månedlige økonomiske
oversikter fra Daglig leder.
Alle foreningens midler styres sentralt av styret og Daglig leder.

Det vises for øvrig til vår økonomihåndbok som ligger på www.gresvikif.no under linken
<Om Gresvik/Klubbhåndbok del 1 Felles/Økonomihåndbok>. Her finnes all mulig informasjon om
hvordan økonomien i GIF og i de enkelte avdelinger og lag skal bestyres.
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