
Kapitalforvaltning 
IL Skrim

Hasard eller kald beregning



Hvilke muligheter har blitt vurdert

1. La kapitalen, ca. 13.000.000.- stå på en regulær inntektskonto med 0.3 
% rente slik som i dag. (Kapitalinnskudd)
* Konsekvensen vil være at sett i sammenheng med realprisøkning og lønnsvekst så vil våre penger bli mindre og mindre verdt for hvert år som går.

2. Kombinasjonsfond med forholdsvis lav risikofordeling mellom 
obligasjoner og pengemarkedsfond. Estimert avkastning mellom 3-5%
*Risikofaktor lav, men enkelte år kan komme ut med negativ avkastning . Lav andel «frie aksjer».

3. Aksjefond med høyere risiko for både gevinst og tap. Avkastningen kan 
være stor, men tapet ved dårlige år kan være stort det også.

4. Enkeltaksjer og pengemarkedsfond er områder hvor man kan tjene 
mest men også tar desidert størst risiko ved et eventuelt «krakk». 
Enkeltaksjer kan stige fort og ramle minst like fort.



Hovedstyret anbefaler 
årsmøtet i IL Skrim følgende 
modell.

Kombinasjonsfond med lav risiko og en fordelingsnøkkel på 80-20 mellom henholdsvis 
obligasjoner/pengemarkedsfond og frie aksjer.

Avkastningsmål mellom 3-5% årlig sett over tid.

Ved 10.000.000.- i fondsmidler vil dette gi en omtrentlig avkastning på kroner 300.000.- ved 3 %, 
kostnader ikke fratrukket.

Ved 13.000.000.- i fondsmidler ca. 390.000.-

På gode år vil 13.000.000.- og 5% avkastning kunne gi kroner 650.000.- før kostnader.
10.000.000.- ved 5% avkastning ville gitt kroner 500.000.-

Fondsutvalget gis fullmakt til å utarbeide endelig fordelingsnøkkel i henhold til årsmøtevedtak.



Hvordan skal dette fordeles i klubben.

Fondsmodell:

Avkastning
Fordeles etter godkjent 

medlemsregistrering i gruppene 
med samme aldersfordeling som 

LAM-midlene. 90% av 
avkastningen går ut til de 6 

underliggende gruppene etter 
hvert år , etter at 10 % er 

tilbakeført  Fondsutvalget for 
«reinvestering»

Fondsutvalg
Daglig leder
Styreleder

Gruppeledere
Leder Kontrollkomiteen

Fotball

Ski

HG – 10% 
administrativ 

kostnads 
dekning

Badminton

Bue

Håndball

Eksempel:

• Avkasting 2019= 400.000.-

• -10% til reinvestering = 
40.000.-

• Restbeløp 360.000.-

• - 10% til HG for 
admin.kostnader = 36.000.-

• Restbeløp som fordeles på 
gruppene etter LAM 
prinsipper = 324.000.-



Hva ville dette gitt i kroner og øre til gruppene hvis vi 
tar utgangspunkt i 2017 fordelingen til LAM-midlene?

HÅNDBALL = 137.013.-
FOTBALL = 108.694.-
BUESKYTTERE = 3.332.-
BADMINTON = 4.997.-
SKI = 69.964.-
LAM= lokale aktivitetsmidler for aktive utøvere under 19 år. Fordeles utfra 2 grupperinger; 6-12 år og 12-19 år.



Forslag til 
årsmøtevedtak

Vedtaket signeres av følgende 
fullmaktshavere og vitner:

Styreleder:    ___________________
Trond Stabekk

Daglig leder: ___________________
Lars Wettestad

Leder kontrollkomiteen: ___________________
Øystein S Lyngdal

Protokoll referent 1 ____________________

Protokoll referent  2 ____________________

Avgitte stemmer totalt/Stemmeberettigede: ________________

Stemmer for: ________________

Stemmer mot: ________________

Ikke avgitt stemme: ________________

Årsmøtet vedtar at IL Skrim ved Fondsutvalget 
kapitalforvalter kroner 13.000.000.-
i henhold til vedlagt og fremvist dokumentasjon.

Årsmøtets flertall ønsker en lav risikofordeling med 
et lite innslag av frie aksjer i omløp og velger 
modell 2 som den modell Fondsutvalget skal føre 
tilsyn med og administrere på vegne av IL Skrim.

Ved innspill vedrørende uttak av midler som vil 
avkorte klubbens totale forvaltningskapital, skal 
dette sendes  fondsutvalget som vil klargjøre 
innspill for avstemning på årsmøte i IL Skrim.

Vår samarbeidspartner på banktjenester (per 2018 
SP1 BV) gis rett til å forvalte denne kapitalen på 
vegne av Idrettslaget.  


