
 

Styremøte 16/10-12 
 
Budsjett 2013 
 
Kjetil har laget et utkast til budsjett. 
Ifølge vedtekter skal budsjett bestemmes på årsmøte. Derfor er det som diskuteres i dag er et forslag 
til budsjett. Endelig budsjett bestemmes på årsmøtet i hh.t. vedtekter. Burde sjekke hvordan dette er 
bestemt i BIL-krets. Må levere søknad nå hvor foreløpig budsjett legges ved, hvor det presiseres at 
det er et forslag og at endelig budsjett vedtas på årsmøtet og ettersendes. 
 
I forslaget er det ikke budsjettert med at vi ikke går med overskudd, siden det er vanskelig å si hvor 
mye vi ender opp med. Dette vil komme fram i endelig budsjett på årsmøtet. 
 
Innhold: 
Nytt er at det i utkastet er spesifisert hva vi vil bruke penger på. 
 
Fotball: Lagt på 200kr per time per halvår for hall-leie, men det er ikke sikkert hvor mye hall-leien 
har gått opp. Forslag om å dele fotball-trening med GE, og å dele utgifter, men må få greie på hvor 
mange man da evt. blir. Vedtatt: foreløpig la 8000 stå. 
 
Kondisjon: Skikurs på denne posten. Har gått med 2500kr i minus. Beholder beløpet til skikurs på 
budsjett til neste år. Legger opp til en mulig sponsing (og noe egenandel?). 
 
Holmenkollstafetten: Samme tall (7500) som i år foreslått. Spørsmålet er egentlig om vi skal stille 
med 1 eller 2 lag. 
 
Orientering: Bladet "Veiviseren". Lar denne posten stå. som i fjor. 
 
Skidagen: Lar denne stå som sist. 4000 i underskudd, som er overkommelig. 
 
Volleyball: Mulig at vi slår oss sammen ned DNB også, noe som vil redusere utgifter. Lar foreløpig 
stå som foreslått. 
 
Sykkel & Sommerdag: Ble ingen sykkeldag i år. Ble enige på forrige møte om å stå for litt mer av 
utgifter på sommerdag, dobler derfor beløpet på budsjett til 1000kr. 
 
Sykkelrebus & aksjon: Kjetil foreslår å splitte dette i to poster. 
Sykkelaksjon: 
Bløtkake til divisjoner er stor utgift og komplisert å gjennomføre siden flere divisjoner er spredt. 
Derfor foreslått med individuelle premier og heller kake til et tjeneste sted (Bergen, Tromsø, Ciens, 
Hovedkontoret etc.). Setter foreløpig av 500kr til kake. Kick-off: 400kr nok. To hovedpremier a 
500kr. Trøstepremier: 500kr til sammen. 
Rebus: 
Skal vi fortsette med dette? Har ikke blitt holdt på to år. Kutter ut dette og satser heller på 
Sykkeldag til neste år. 
 
OBIK: Beholder som før. 
 
Mineralvann: Lar stå. 
 
Varm drikke: Lar stå. 



Iskrem: La stå. Kjøper ny fryseboks neste år og budsjetterer 3000 utgift til denne og inntjening på 
3000. 
 
Overføring: Ikke ta med. 
 
Momskompensasjon: Usikker, men lar stå. Kun innkjøp som ikke gir inntekt. 
 
Grasrotandel: Inntekter fra tipping. Usikkert hvor mye. Satt opp med 0 i inntekt foreløpig. 
 
Sjakk/spill gruppa: Innspill fra Jan-Inge: Annenhver onsdag fremover. Kjøpt inn diverse utstyr som 
settes på regnskap i år. Sett opp som ny post med 2000kr 
 
Kettlebell/Bootcamp: Bootcamp tar over for Kettlebell. Lar 40000kr stå, og kalle det for Bootcamp 
eller lignende aktivitet. Legger da opp til 10 ganger vår og 10 ganger høst. De 5 gangene i høst 
burde gi indikasjon på hvor populær denne aktiviteten blir. 
 
 
 
 


