
 
Freidig Innebandy 
 
Budsjett for 2022 
 
I utgangspunktet budsjetterer Freidig Innebandy med å gå i balanse hvert år. For 2022 er det 
budsjettert med et lite overskudd på kr 4 450. 
 
Kommentarer til de enkelte postene 
 
3210 – Sponsorinntekter 
Beløpet av Innebandy sin andel av sponsoravtalen med Trym. 
 
3220 – Inntekt dugnad 
Det er budsjettert med vakt i Ladehallen og tildelt Minirunde arrangement 2. og 3. april: 
 

Dugnad Beløp 
Vakt i Ladehallen 40 000 
Minirunde 2. og 3. april 30 000 
SUM  70 000 

 
Freidig Innebandy har sammen med Freidig Håndball ansvar for vakt i Ladehallen i helgene (fredag – 
søndag). Fordelingen av vaktene mellom Håndball og Innebandy er henholdsvis 2/3 og 1/3.  
 
Freidig Innebandy søker hver sesong om å bli teknisk arrangør for minst en Minirune som Midt-Norge 
Bandy region organiserer. Freidig Innebandy har fått tildelt Minirunden 2. og 3. april i Ladehallen for 
sesongen 2021/2022.  Det er usikkert om – og når – vi får tildelt et minirunde-arrangement for 
sesongen 2022/2023. En eventuell tildeling er derfor rikke tatt med i budsjettet. 
 
3300 – Aktivitetsavgift / Klubbkontingent 
Aktivitetsavgiften for sesongene 2022/2023 basert på medlemmene vi har per 21. februar 2022. I 
tillegg har vi budsjettert med flere damespillere slik at Freidig stiller med et Senior Damelag for 
sesongen 2022/2023.  Et damelag er tatt med på utgiftssiden når det gjelder cup- og seriespill. 
 
3971 – Momskompensasjon 
Statlig ordning som kompenser for kostnader frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp 
av varer og tjenester. Beløpet varierer noe fra år til år på grunn av omsetning, men også på grunn av 
endringer i ordningen. Det er budsjettert konservativt med noe mindre inntekt enn det vi fikk i 2021. 
 
3974 – LAM midler 
LAM står for lokale aktivitetsmidler og er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt 
rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom (utøvere 
til og med 19 år). Idrettsrådene fastsetter tildelingskriteriene for fordelingen av LAM på sitt årsmøte. 
Det ble for 2021 tildelt både ordinære og ekstraordinære LAM midler. Det forventes ordinær tildeling 
i 2022 og det er derfor budsjettert med mindre inntekt enn det vi fikk i 2021. 
 
 
 



 
 
3975 – Tilskudd kommune 
Tilskudd fra Trondheim kommune basert på antall aktive utøver til og med 19 år. Det er budsjettert 
konservativt med noe mindre inntekt enn det vi fikk i 2021. 
 
3990 – Andre inntekter Grasrot/Bingo 
Sentralt har Sportsklubben Freidig inntekter fra Grasrot og Idrettsbingo. Inntektene varierer noe fra 
år til år og fordeles til avdelingene etter antall medlemmer. Det er budsjettert konservativt med noe 
mindre inntekt enn det vi fikk i 2021. 
 
4040 – Påmelding seriespill 
Påmelding seriespill inkluderer ordinært seriespill, Weekend League, Mini League og Minirunder 
arrangert av Midt-Norge Bandyregion. Det er budsjettert med Herrer senior, Damer senior og to 
ungdomslag. Videre så er det budsjettert med et snitt på 10 lag i hver minirunde og ett lag i hver 
Weekend League runde. 
 
4045 – Påmelding Cup/Arr 
Det er budsjettert med Dragvoll cup for Herrer senior og Damer senior. Det er også lagt inn i 
budsjettet at ungdoms- og minirundelagene vil delta på cuper i 2022, noe som ikke var mulig i 2021. 
 
4054 – Utgifter til krets og særforbund 
Medlemsavgift til Midt-Norge Bandyregion. 
 
4210 – Trening / Trenerkurs / Instruksjon 
På denne posten føres utgifter til trenerkurs (trenere oppfordres til å ta kurs og avdelingen betaler 
Trener1 kurs for de som gjennomfører det), utgifter knyttet til foreldretrenere (foreldretrenere 
slipper å betale aktivitetsavgift for barnet sitt) og andre treningskostnader. Det er budsjettert med en 
økning fra 2021, siden det var ingen som tok trenerkurs i 2021.  
 
4215 – Utstyr 
Det er forventet økte utgifter til spillerdrakter og keeper-utstyr. I tillegg skal det investeres i et 
låsbart utstyr-skap som skal stå i Leangen-hallen der de fleste lagene trener. 
 
4220 – Samlinger/Reiseutgifter/Mat 
Freidig Innebandy støtter minirunde-lagene med en sesongavslutning. Utgiftene føres på denne 
posten. Det er budsjettert en liten økning i utgifter til sesongavslutninger. Det er i tillegg budsjettert 
med støtte til de lagene som kommer til å delta på utenbys cuper.    
 
4400 – Dommerutgifter 
Dommerhonorar til seriekamper og evt. treningskamper. I tillegg kommer reiseutgifter for 
seriekampene. Utgifter til dommerkurs og dommerutstyr føres også på denne posten. Det er 
imidlertid ikke budsjettert for dommerkurs og dommerutstyr for 2022. 
 
5000 – Lønn til ansatte/Trenere 
Vi forventer å ha de samme betalte trenere i 2022 som i 2021: Leon Holden og Jon Kvam for hvert sitt 
minirundelag, og Sigurd Harby for Ungdom Rød. Lønnskostnadene i 2022 er derfor antatt å bli 
tilsvarende lønnskostnadene i 2021 (alle konti i 5000-serien må adderes for sammenlikning). 
 
 



 
 
 
6430 – Leie kontormaskiner/Utstyr/Web/Abb. 
Utgifter knyttet til Freidig Innebandy sine nettsider. Det er antatt en økning i utgifter i forhold til 
regnskapet for 2021. 
 
6700 – Regnskapshonorar 
Utgifter til regnskapsbyrå. Budsjett for 2022 er tilsvarende regnskap for 2021. 
 
6705 – Revisjonshonorar 
Utgifter til revisjonsfirma. Budsjett for 2022 er tilsvarende regnskap for 2021. 
 
7500 – Forsikringspremier 
Budsjett for 2022 er tilsvarende regnskap for 2021.  
 
7770 – Bank- og kortgebyrer 
Budsjett for 2022 er mindre enn regnskapet for 2021, siden det bare sendes ut aktivitetsavgift for en 
sesong, mot to sesonger i 2021. 


