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Økonomistatus 
 
2/3 av fjorårsesongen Norgescuper er ferdig oppgjort. 
Saldo på konto 122000,- pr dato. 
Fakturering av resterende oppgjør pågår 
 
Forslag til vedtak: 
Tas til orientering 
 
Vurdering av bruk av regnskapskontor 
 
Har hatt kontakt med Skatval regnskapskontor. Noe vanskelig å gi pris, da oppgaven 
må avgrenses, antyder i størrelsesorden kr 20000,- for å ta regnskapsføring 
 
Drøftet fordeler og ulemper ved å ha regnskapskontor. Kommer en opp i dette 
kostnadsnivået blir det forholdsvis mye kostnad for et lite regnskap og med en drift 
uten store inntekter som gir overskudd. 
 
Det ble enighet om at Nina sjekker ut noen flere regnskapskontor og drøfter i hvilken 
form en slik føring skal kunne gjøres. Det sjekkes også nærmere om en kan få på 
plass en regnskapsføring/faktureringssystem basert på abonnementsordning i et 
regnskapssystem som en kan føre selv. Idrettens regnskapssystemer vurderes også. 
 
 
 
Aktivitetsplan/Høstmøte 
 
Aktivitetsplan er sendt til forbundet. Den er utarbeidet basert på forrige styremøte og i 
samarbeid med kompetanseansvarlig. 
 



Program høstmøte  
Rekrutteringsprosjektet 
Terminlista/TD 
Aktivitetsplan/kurstilbudene 
Reiseopplegget for sesongen 
 
 
Disse punktene får utgjøre hovedelementene i høstmøtet. Det forberedes et T1 kurs 
samme helg. Vi legger opp til å delta på idrettskretsens debatt om allsidighet som del 
av høstmøtet. 
 
Instruks for reiseansvarlige NC/HL – revisjon 
 
Noen hovedpunkter i Instruks for reiseopplegg ble gjennomgått  
Vi viderefører ordningen med å peke ut reiseansvarlig klubb før terminlista er klar i 
mars og fordeler oppgaver deretter. 
Reiseansvarlig klubb/person i klubb får dekt reise og opphold for en person. Utgiften 
fordeles på alle som er med i reiseopplegget med 50 % og utøvere dekker 50 %. Det 
kan vurderes en liten admavgift til kretsen for slitasje på utstyr.  
Det presiseres i instruksen at reiseansvarlige primært skal følge kretsens opplegg og 
får dekt kostnader etter det. Klubb med reiseansvar står for booking av fly når det er 
aktuelt. 
 
 
 


