
Budsjett Oppstryn Idrettslag 2016 
 

OIL har i år valt å lage eit samlebudsjett pr avdeling, og ikkje dele inn i ulike aktivitetar.  

Inntekter 
 Budsjett 2016 Rekneskap 2015 Budsjett 2015 

Salgs/driftinntekt 180000 164297 157000 

Arrangementsinnt.   80000   71338   40000 

Totalt 260000 235635 197000 

*Arrangementsinntekter: basar, kakelotteri, kiosksalg.  

Utgifter 
1. Ski 

Budsjett 2016 Rekneskap 2015 Budsjett 2015 

7000 6570 8000 

 

2. Friidrett 

Budsjett 2016 Rekneskap 2015 Budsjett 2015 

36000 10395 17000 

 

Friidrett har fått eit budjsett for 2016 på i utgangspunktet kr 11.000;-. Det er behov for å ruste opp 

matter etc. i Lund, så derfor har friidrett fått ekstra bevilgningar på kr 20000;- til dette formålet, samt 

5000;- til trenarkurs i 2016.  

3. Fotball  

Budsjett 2016 Rekneskap 2015 Budsjett 2015 

100000 97477 79500 

 

4. Lysløype 

Budsjett 2016 Rekneskap 2015 Budsjett 2015 

20000 19354 10000 

 

5. Fellesutgifter  

Budsjett 2016 Rekneskap 2015 Budsjett 2015 

120000 117057 75000 

 

Sidan Idrettshuset no er formelt tinglyst og skrive over på Idrettslaget, så vil Idrettslaget ha meir 

utgifter f.eks. i samband med forsikringar, og dermed vil fellesutgiftene auke.  

  



 

Inntekter budsjett 2016 Utgifter budsjett 2016 Differanse 

260000 283000 -23000 

 

OIL har i år eit budsjett med underskot. Dette kan forsvarast med at det står pengar på konto, og at 

det er ønskjeleg å få opp aktiviteten ved hjelp av oppsparte midlar.  

Dersom det viser seg at støtte frå kulturmidlar og Norsk Tipping skulle bli mykje lavare enn tidlegare 

pga medlemstal, så må budsjettet evt revurderast opp mot eit ekstraordinært årsmøte.  

Vi må i 2016 ha større fokus på inntekter, då dette har vore forsømt i 2015. Det må setjast fokus på å 

få inn medlemspengar og treningsavgifter, og sørge for at alle aktive faktisk betalar. I tillegg må 

økonominemnda ha fokus på å få inn sponsorpengar, då dette ikkje vart gjort i 2015. 

Det må også setjast fokus på kvar vi kan få inn meir inntekter, og vi må ha betre kostnadsoversikt i 

dei ulike gruppene.  

 

 

 

06.mars 2016 

Laila Sæbø 

Kasserar  

Oppdatert 31/3/16; Laila Sæbø 


