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1. Økonomisk prinsipp 

Overordnet økonomistrategi i Idrettslaget Jutul; drift og investering skal i hovedsak være selvfinansiert 
gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Jutul får mye av inntektene sine fra offentlige tilskudd 
og støtteordninger.  

2. Budsjett 

o 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 
bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle 
kjente utgifter. 

o Langtidsbudsjett for 3-4 år fremover bør utarbeides slik at man er klar over hvilke investeringer og 
kostnader som vil komme litt frem i tid. God planlegging gir bedre styring av økonomien 

3. Regnskap og økonomistyring 

o Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den 
regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Ved meget store utgifter/ beløp, er det mulig å gjøre en 
avsetning og periodisere, slik at bokføringen kommer på riktig år.  

o Jutul har ansatt regnskapsfører som fører regnskapet for hele klubben. Klubben får regnskapsrapporter 
kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret. 

o Kontrollkomiteen, som er valgt av årsmøtet (to representanter og en vara) har ansvaret for å følge opp 
økonomistyringen i klubben. Kontrollkomiteen skal få jevnlige rapporter fra regnskapsfører/ styret 
sammen med budsjett og følge opp at gruppene/ styret ikke bruker over evne. De skriver rapport som 
legges med til årsmøtet. 

o Jutul har ansatt en revisor som reviderer regnskapet en gang i året og skriver rapport som legges med til 
årsmøtet. Revisor bistår regnskapsfører og kontrollkomite ved behov i løpet av året. 

4. Bruk av bankkonto 

• Bankkontoene disponeres av administrerendeleder og kasserer. Det skal være to som godkjenner i 
banken ved utbetaling. Regnskapsbilaget signeres av mottaker/ kasserer. 

5. Kontanthåndtering 

• Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut 
og signeres av to personer. Følg egne retningslinjer for kiosk og kiosksalg som ligger tilgjengelig i 
ishallen og på Jutulstua. Bruk kasse/ betalingsløsning for å registrere et hvert salg, både til betalinger 
med kort og kontant. 

6. Regningsbetaling 

• Klubbens inngående fakturaer skal godkjennes før levering til admin.leder/ kasserer for anvisning og 
betaling. Dvs.at bankutbetalinger skal signeres av to personer før betaling (to som godkjenner i banken 
holder). Ved refusjoner av kontantutlegg skal disse godkjennes før utbetaling. Fakturaene skal være 
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adressert til IL Jutul (og gruppe), Skuiløkka 19, 1340 Skui. Påfør alltid bestillers/ lagets navn slik at det 
blir enkelt å adressere fakturaer til riktig gruppe/ lag. 

7. Innkreving av deltakeravgift og medlemskap 

• Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti.  
• I hovedsak skal deltakeravgifter og medlemskap gjøres igjennom jutul.net. Unntak ved spesielle tilfeller 

kan gjøres. 
• Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. 
• Kontanter skal så langt som mulig unngås. 

Prinsippene skal følges av alle IL Jutuls grupper og styret generelt. Det er viktig å informere lagledere, 
styremedlemmer etc. om hvordan klubben vil at økonomien styres.  

 


