
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte 
-REGNSKAP 

Malvik IL 07.04.2019 19.00  Klubbhuset 

Til stede      

Bart Hendriks (padling), Brynjar Svarstad (innebandy) Marte Hatlo Andresen (o-avd), Karl Sigmund 

Hagen (håndball), Beate Simavik (håndball), Jan Inge Hov (styreleder/sykkel), Siri Eide 

(regnskapsfører hovedlaget/fotball), Merete Rønning Larssen-Aas (daglig leder).                    
 

 
Meldt forfall: 

 

Kopi 

Avdeling ski, avdeling svømming  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas 19:30  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 REGNSKAP 

 

Hovedmål for møtet: lik informasjon ut til avdelingene, mål om helhetlig idrettslag, hilse på Malvik 

IL`s regnskapsfører Siri Eide samt stille spørsmål ved behov.  

 

Regnskapsfører for MIL, Siri Eide nås pr epost: okonomi@malvikil.no  

 
1) Status pr i dag  

- Flere avdelinger fører regnskap i exel. Dette fungerer ok og kan fortsette 

frem til MIL eventuelt finner et samlet system til det beste for alle 

avdelingene.  

- Det er ønske om et felles enhetlig regnskapssystem for hele Malvik IL. Et 

regnskap som er skybasert og som samler hovedlaget sitt regnskap på 

toppen.  

 

2) Aktivitetskalender/årshjul -regnskap 

- Håndball har gode rutiner og deler gjerne. Anbefaler bruk av 

aktivitetskalender/årshjul i avdelingene. 

  

3) Medlemsnett  

- Medlemsnett er grunnlaget for all aktivitet i idrettslaget. Her har vi oversikt 

over antall medlemmer i alle avdelinger og for idrettslaget generelt. Det er 

nettopp dette som genererer våre LAMmidler.  

- Alle kontoer i SpareBank1 skal ha første- og andregangs godkjenner. Viktig 

at den første som godkjenner legger inn en buffer på noen dager til andre 

gangs godkjenner rekker å få beskjed. Dette for å unngå at bilag blir 

liggende. Her er det viktig med gode rutiner.  

- Alle avdelinger har mulighet til å fakturere treningsavgift til medlemmer 

over 12 år via medlemsnett. Regnskapsfører for hovedlaget overfører 

innbetalingene innen den 10. hver mnd. ut til avdelingene.  
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 - Brukertilgang til medlemsnett kan fås via daglig leder. Daglig leder er 

tilgjengelig for å gi en kort innføring i medlemsnett før bruk.  

 

4) Avdeligsregnskap  

- Alle lagskontorer skal inn i tilhørende avd. regnskap (balanse og regnskap) 

og dette må legges ved som et bilag til avdeligsregnskapet. Jo mer vi tar 

med inn i regnskapet (inntekter/utgifter) -jo mer genererer vi tilbak til 

idrettslaget i form av momskompensasjon.  

 

5) Bilag  

- Ta alltid vare på alle bilag som dokumentasjon. Man skal alltid kunne gå 

tilbake å kjenne seg igjen i alle bevegelser inn- og ut av konto på vegne av 

sin avdeling.   

 

6) Lagskonto  

- Siri sender en mal for oppsett av lagskontoer. Dette kan være til hjelp ut i 

avdelingene.  

 

7) Utbetaling godtgjørelser  

- En person (f.eks dommere) har lov til å motta inntil 10 000,- pr avdeling 

uten å være skattepliktig. Det er viktig å ha rutiner på hvem som mottar hva 

og når. Viktig også å at avdelingene kommuniserer seg imellom. Alle 

dommere med og uten medlemskap i MIL er skattepliktige. 

 

8) Fakturering 

- Hvilket system avdelingene bruker er opp til hver avdeling. Fakturaer skal 

helst sendes i pdf/bilde. Hold orden på nummerering og moms.  

 

9) Vipps 

- En eller flere kan ha brukertilgang. På bilag for vipps er dato og sum nok 

info. Vipps brukes i all hovedsak i kiosk. Egeninnbetalinger bør gå via 

bankinnbetaling. Vil du vite hvem som betaler må det gå via bank.  

 

10) Bankterminaler 

- Ulik bruk og behov ut i avdelingene. Håndball bruker «Izettle» i kiosk i 

Malvikhallen. Dette fungerer godt og kan anbefales. Ta kontakt med 

avdeling håndball for mer info.  

 

  

 


