
Redegjørelse angående økonomi til Styret i Kattem IL Fotballklubb 

Manglende regnskapsbilag for 2021 (fakturaer og kvitteringer) 

Svært mye mangler fra hele året januar-nov. 68 bilag for over kr 300000,- totalt manglet. Det var en 

tidkrevende jobb å få tak i manglende bilag fra bank og leverandører. Dette arbeidet måtte 

ferdigstilles før regnskapet for 2021 kunne lukkes. Arbeidet med å finne bilag ble i hovedsak utført 

av Kathrine Svedahl og Raymond Andreassen med støtte fra øvrige i styret. Det er noen fakturaer 

som gjennom året har gått til inkasso. Årsakene er ukjent, men det har vært manglende kontroll på 

bilag og da er det jo fort gjort at ikke alle fakturaer blir betalt når man ikke har kontroll. 

Sponsorinntekter 

Ikke fått inn sponsorinntekter for skiltreklamen på banen i 2021. 

Sponsorinntekt for Hovedsponsor EM1 er kommet inn kr 75000,-, men ny avtale om videre sponsing 

skulle fornyes i august 2021. Det ble ikke utført. Jeg har vært i kontakt med EM1 og skal ha møte 

med dem 30 mars 2022 for å fornye/revitalisere hovedsponsoravtalen. Knut Alstad fra 

sponsorgruppa blir med på møtet. 

Rekruteringsgruppa og sponsorgruppa samarbeidet med oppstarten av 2015 kullet. Sponsorgruppa 

fikk inn kr 30000,- i sponsormidler for å bruke på oppstarten av 2015 kullet. Midlene ble brukt til 

innkjøp av T-skjorter og smothie/frukt  ifm treningene. 

Sponsorgruppa har jobbet bra så for 2022 ser vi en økning i sponsorinntektene i klubben. 

Lønnskostnader 2021 

Det har vært store lønnskostnader i 2021, ift budsjettet på kr 479000,- Over kr 150000,- gikk til lønn 

av trenerutvikling, og det er noe vi har redusert helt og vil løse på andre måter i årene fremover. 

Dette har vi tatt tak i og lønnskostnadene for 2022 er redusert kraftig til under det halve. Per nå har 

vi en lønnet trener og en lønnet adm.medarbeider. Det må påregnes en økning neste år igjen for 

lønn til trenere på G16, G19 og evt Senior. Vi må påregne flere lønnede trenere på årsklassene 14år 

og oppover i årene fremover. Samt noe lønnskostnader ifm vasking av klubbhuset. 

Melhusbanken 

Det har vært store problemer med nettbankløsningen. Det har vært vanskelig å få alle de riktige 

innstillingene på rette personer slik at vi har hatt tilgang til kontoer for betaling av regingene til 

klubben etter at styret ble byttet i nov 2021. Fortsatt er det ikke helt i orden og de som bruker 

nettbanken opplever stadig at tilganger forsvinner. Dette gjør at det må brukes mye tid for å 

kommunisere med Melhusbanken for å få ordnet opp. Dette er en stadig pågående prosess. 

I 2021 ble det kun betalt renter og ikke avdrag på det største lånet med lengst løpetid i 6mnd (jan-

jun) Det utgjorde kr 120.000,- 

Det var tre lån i 2021, det ene ble nedbetalt på slutten av 2021. 

Nå har vi to lån, det ene på ca halv mill har ganske høy rente, nesten 5% og det andre på ca 3,5 mill 

har ca 1,8% rente. Jeg foreslår at jeg kan ta et møte med banken for å enten få redusert renta på det 



med høyest rente, eller at det blir slått sammen til ett lån med lav rente. Og at vi i tillegg kanskje skal 

be om avdragsfrihet ut året. Forbruket i 2021 førte til at vi i klubben fikk mindre fri egenkapital, det 

gikk bare så vidt rundt og overskuddet dekte ikke avdragene på lånene. Dvs at det ble spist av 

tidligere oppbygd egenkapital. 

 


