
FREIDIG INNEBANDY
2022 2022

Regnskap Budsjett
SALGSINNTEKT
3210 - Sponsorintekter 11 933 13 500
3220 - Inntekt dugnad 62 261 70 000
3224 - Inntekt egne arrangement 68 494 0
3300 - Aktivitetsavgift/ Klubbkontigent 103 700 152 300
3303 - Utsestående aktivitetsavgift 37 300 0
3320 - Egenandeler 31 400 0
3400 - Spesielt offentlig tilskudd -7 141 0
Sum SALGSINNTEKT 307 947 235 800

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3971 - Momskompensasjon 12 253 10 000
3974 - LAM midler 44 506 40 000
3975 - Tilskudd kommune 0 7 000
3990 - Andre inntekter Grasrot/ Bingo 16 037 20 000
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 72 796 77 000

SUM DRFITSINNTEKTER 380 744 312 800

VAREKOSTNAD
4040 - Påmelding seriespill -56 800 -71 600
4045 - Påmelding Cup/ Arr -10 900 -15 000
4050 - Kostnader egne arrangement -14 929 0
4054 - Utgifter krets og særforbund -2 000 -2 000
4210 - Trening/ Trenerkurs/ Instruksjon -18 600 -45 000
4215 - Utstyr -28 364 -15 000
4220 - Samlinger/ Reiseutgifter/ Mat -47 476 -20 000
4250 - Dugnadskostnader -10 750 0
4400 - Dommerutgifter -46 469 -37 000
4430 - Overgangsgebyr -5 850 -4 500
SUM VAREKOSTNADER -242 138 -210 100

ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERING
4990 - Andre kostnader -1 599 -2 000
Sum ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERING -1 599 -2 000

LØNNSKOSTNAD
5000 - Lønn til ansatte/ Trenere -17 688 -55 000
5010 - Feriepenger -1 804 -4 604 0,084
5400 - Arbeidsgiveravgift -2 494 -7 755 0,141
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger -254 -791 0,172
Sum LØNNSKOSTNAD -22 240 -68 150

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6430 - Leie kontormaskiner/Utstyr/Web/Abb. -735 -2 000
6700 - Regnskapshonorar -15 821 -17 000
6705 - Revisjonshonorar -6 046 -4 000
6800 - Kontorrekvisita/ Trykk/ Reklame 0 0
7500 - Forsikringspremier -3 369 -3 400
7770 - Bank- og kortgebyrer -3 304 -2 500
7090 - Andre kostnader -70 0
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD -29 345 -28 900

SUM DRIFTSKOSTNADER -295 322 -309 150

ANNEN FINANSINNTEKT
8050 - Renteinntekter 3 213 800
Sum ANNEN FINANSINNTEKT 3 213 800

Sum ÅRSRESULTAT 88 635 4 450



Lagskasser
Beholdning

Lag 31.12.2021 31.12.2022
Herrer senior 77 77
Damer senior 4 122 4 122
G97-99 2 010 0
Ungdom Rød 9 784 9 784
Ungdom Grønn 6 556 2 862
SUM 22 549 16 845



 
Freidig Innebandy 
 
Foreløpig regnskap for 2022 
 
Regnskapet for 2022 viser foreløpig et overskudd på kr 88 635 mot budsjetter kr 4 450. Det økte 
overskuddet skyldes at vi har arrangert to minirunder i 2022 mot budsjettert en. Dette utgjør en 
økt inntekt på rundt kr 20 000. Freidig Innebandy har videre hatt rundt kr 45 000 mindre i utgifter 
til trenerlønn enn budsjettert. Vi har også hatt rundt kr 25 000 mindre i utgifter på trenerkurs. Det 
forventes ikke store endringer i forhold til det endelige regnskapet som skal vedtas på Freidig 
sitt Årsmøte. 
 
Kommentarer til de enkelte postene 
 
3210 – Sponsorinntekter 
Beløpet av Innebandy sin andel av sponsoravtalen med Trym 
 
3220 – Inntekt dugnad 
Dugnadsinntekt for 2021 er fra vakt i Ladehallen, kakeboks-salg utført av Damelaget og kiosk-slag ved 
fire av Ungdom Grønn sine seriekamper: 
 

Dugnad Beløp 
Vakt i Ladehallen 41 666 
Kakeboks-salg 17 500 
Kiosk-salg Ungdom Grønn 3 095 
SUM 62 261 

 
Freidig Innebandy har sammen med Freidig Håndball ansvar for vakt i Ladehallen i ukedagene 
(mandag – torsdag). Fordelingen av vaktene mellom Håndball og Innebandy er henholdsvis 2/3 og 
1/3. Håndball er ansvarlig for kontakten mot Trondheim kommune.  
 
Senior Damer har gjennomført kakeboks-salg til inntekt for avdelingen. Inntektene føres på denne 
posten og utgiften til selve innkjøpet føres på post 4250 – Dugnadskostnader. Kakesalget ga en 
inntekt på kr 17 500 og en utgift på kr 10 750, det vil si et overskudd på kr 6 750. 
 
Ungdom Grønn fikk inn kr 3 095 på selvbetjent kiosksalg under fire seriekamper høsten 2022. Vipps 
brukes til betaling, noe som resulterte i et gebyr på kr 54,26 som er ført på post 7070 – Bank- og 
kortgebyrer. Kiosk-salget ga dermed et overskudd på kr 3 040,74 som er godskrevet Ungdom Grønn 
sin lags-kasse. 
 
3224 – Inntekt egne arrangement 
Freidig Innebandy søker hver sesong om å bli teknisk arrangør for minst en Minirunde som Midt-
Norge Bandy region organiserer. Vi fikk i 2022 tildelt to Minirunder; 2. og 3. april (sesongen 
2021/2022) og 10. og 11. desember (sesongen 2022/2023). Begge ble arrangert i Ladehallen. 
Inntektene består av kiosksalg (mat, drikke og lotteri) samt arrangementshonorar fra Region Midt-
Norge. Utgifter er medaljer og innkjøp til kiosk, i hovedsak drikke og frukt. Utgiftene er ført på post 
4050 – Kostnader eget arrangement. Minirunden 2. og 3. april ga et overskudd på kr 28 286,93, mens 
minirunden 10. og 11. desember ga et overskudd på kr 19 378,17. 



 
3300 – Aktivitetsavgift / Klubbkontingent 
Faktura for aktivitetsavgift sendes ut i september/november.  
 
3303 – Utestående aktivitetsavgift 
Aktivitetsavgift for sesongen 2022/2023 som ennå ikke har blitt betalt inn.  
 
3320 – Egenandeler 
Egenandeler i forbindelse med Salming cup i Fredrikstad 13. – 15. mai der begge våre ungdomslag 
(RØD og GRØNN) deltok. 
 
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. 
 
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.  
 
3975 – Tilskudd kommune 
Tilskudd fra Trondheim kommune basert på antall aktive utøver til og med 19 år. 
 
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.  
 
4040 – Påmelding seriespill 
Påmelding seriespill inkluderer ordinært seriespill, Weekend League, Mini League og Minirunder 
arrangert av Midt-Norge Bandyregion. Administrasjonsgebyr når kamper må flyttes føres også på 
denne posten. I 2022 ble en kamp i ungdomsserien og en herrekamp flyttet.  
 
4045 – Påmelding Cup/Arr 
Herrer og Damer senior deltok på Dragvoll cup, mens Ungdom RØD og GRØNN deltok på Salming Cup 
i Fredrikstad 13. – 15. mai. 
 
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.  
 
4215 – Utstyr 
I 2022 ble følgende utstyr anskaffet: Innebandyballer, vester, keeper-utstyr til ungdomslagene og 
herrelaget samt spillerdrakter. I tillegg har vi hatt utgifter til logoer som trykkes på spillerdraktene 
(administrert sentralt i Freidig). 
 



 
4220 – Samlinger/Reiseutgifter/Mat 
Freidig Innebandy støtter minirunde-lagene med en sesongavslutning. Utgiftene føres på denne 
posten. I tillegg er overnattings-, reise og mat-utgifter i forbindelse med ungdomslagene sin 
deltakelse på Salming Cup ført her. 
 
4250 – Dugnadskostnader 
Innkjøp av kakebokser til Senior Damer sin kake-boks dugnad, samt utgifter til kiosk-salg på 
minirundene arrangert i april og desember (se også kommentar 3220 – Dugnadsinntekter). 
 
4400 – Dommerutgifter 
Dommerutgifter til seriekamper og evt. treningskamper. For seriekampene inkluderer dette 
reiseutgifter. I tillegg føres utgifter til dommerkurs og dommerutstyr på denne posten. I 2022 deltok 
en ungdomsspiller på dommerkurs. 
 
4990 – Andre kostnader 
Dobbellisens for en ungdomsspiller. 
 
5000 – Lønn til ansatte/Trenere 
Freidig har i 2022 hatt to lønnede trenere; Leon Holden for Minirundelag og Sigurd Harby for 
Ungdom Rød.  
 
6430 – Leie kontormaskiner/Utstyr/Web/Abb. 
Utgifter knyttet til Freidig Innebandy sine nettsider. 
 
6700 – Regnskapshonorar 
Utgifter til regnskapsbyrået Conto.  
 
6705 – Revisjonshonorar 
Utgifter til revisjonsfirmaet Deloitte. 
 
7500 – Forsikringspremier 
Sportsklubben Freidig har følgende felles-forsikringer som innebandy betaler sin del av: 
arrangement-, styre- og kriminalitets-forsikring. Freidig Innebandy har ingen egne forsikringer.  
 
7770 – Bank- og kortgebyrer 
Kortgebyr knyttet til bruk av Vipps og til Spoortz for betaling av aktivitetsavgift. 
 
Lagskasser 
Noen lag har egen lagskasse som føres av kasserer, se egen oversikt i regnskapet. Midlene som står 
ført på lagskassene er inkludert i Freidig Innebandy sitt regnskap (og står på Freidig Innebandy sin 
konto), men disponeres av de respektive lag.  
 
Lagskasse beholdningen ble redusert i 2022 med kr 5 704, fra kr 22 549 til kr 16 845. Av dette ble 
lagskassen til G97-99 avsluttet der gjenstående beløp på kr 2 010 ble gitt i støtte til busstransporten 
til Salming cup i Fredrikstad. Det resterende uttaket av lagskassene stod Ungdom GRØNN for til 
reduksjon i egenandelen for deltakelsen på nevnte Salming cup i Fredrikstad. 
 
  



FREIDIG INNEBANDY
2021 2022 2023

Regnskap Regnskap Budsjett
SALGSINNTEKT
3210 - Sponsorintekter 13 520 11 933 10 000
3220 - Inntekt dugnad 54 016 62 261 40 000
3224 - Inntekt egne arrangement 0 68 494 0
3300 - Aktivitetsavgift/ Klubbkontigent 180 269 101 900 140 000
3303 - Utsestående aktivitetsavgift 47 700 39 100 0
3320 - Egenandeler 472 31 400 0
3400 - Spesielt offentlig tilskudd 0 -7 141 0
Sum SALGSINNTEKT 295 977 307 947 190 000

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3971 - Momskompensasjon 15 178 12 253 12 000
3974 - LAM midler 57 704 44 506 44 000
3975 - Tilskudd kommune 8 738 0
3990 - Andre inntekter Grasrot/ Bingo 21 116 16 037 15 000
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 102 736 72 796 71 000

SUM DRFITSINNTEKTER 398 712 380 744 261 000

VAREKOSTNAD
4040 - Påmelding seriespill -28 682 -56 800 -61 200
4045 - Påmelding Cup/ Arr -1 500 -10 900 -15 000
4050 - Kostnader egne arrangement 0 -14 929 0
4054 - Utgifter krets og særforbund -2 000 -2 000 -2 000
4210 - Trening/ Trenerkurs/ Instruksjon -33 100 -18 600 -30 000
4215 - Utstyr -9 055 -28 364 -20 000
4220 - Samlinger/ Reiseutgifter/ Mat -2 455 -47 476 -20 000
4250 - Dugnadskostnader -7 310 -10 750 0
4400 - Dommerutgifter -10 274 -46 469 -40 000
4430 - Overgangsgebyr 0 -5 850 -5 000
SUM VAREKOSTNADER -94 376 -242 138 -193 200

ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERING
4990 - Andre kostnader -1 140 -1 599 -1 600
Sum ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERING -1 140 -1 599 -1 600

LØNNSKOSTNAD
5000 - Lønn til ansatte/ Trenere -48 772 -17 688 -30 000
5010 - Feriepenger -2 382 -1 804 -2 520
5400 - Arbeidsgiveravgift -4 011 -2 494 -4 230
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger -409 -254 -5 160
Sum LØNNSKOSTNAD -55 575 -22 240 -41 910

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6430 - Leie kontormaskiner/Utstyr/Web/Abb. -540 -735 -735
6700 - Regnskapshonorar -16 684 -15 821 -16 000
6705 - Revisjonshonorar -3 980 -6 046 -6 000
6800 - Kontorrekvisita/ Trykk/ Reklame 0 0 0
7500 - Forsikringspremier -3 297 -3 369 -3 400
7770 - Bank- og kortgebyrer -3 172 -3 304 -3 400
7090 - Andre kostnader 0 -70 0
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD -27 672 -29 345 -29 535

SUM DRIFTSKOSTNADER -178 763 -295 322 -266 245

ANNEN FINANSINNTEKT
8050 - Renteinntekter 875 3 213 3 000
Sum ANNEN FINANSINNTEKT 875 3 213 3 000

Sum ÅRSRESULTAT 220 825 88 635 -2 245



 
Freidig Innebandy 
 
 
Budsjett for 2023 
 
I utgangspunktet budsjetterer Freidig Innebandy med å gå i balanse hvert år. For 2022 er det 
budsjettert med et lite underskudd på kr 2 245.  
 
For dugnader og arrangementer er det budsjettert nettoinntekter, noe som gjør at postene 3220, 
3224, 4050 og 4250 ikke er helt sammenliknbare med regnskapene. Det er heller ikke budsjettert 
med dugnader lagene har på eget initiativ, ei heller egenander knyttet til cup deltakelse eller andre 
aktiviteter i regi av Freidig Innebandy. Dette vil påvirke posten 4220 som gjør at budsjett og regnskap 
ikke er direkte sammenliknbare.  
 
Kommentarer til de enkelte postene 
 
3210 – Sponsorinntekter 
Beløpet av Innebandy sin andel av sponsoravtalen med Trym. 
 
3220 – Inntekt dugnad 
Freidig Innebandy har sammen med Freidig Håndball ansvar for vakt i Ladehallen i ukedagene 
(mandag – torsdag). Fordelingen av vaktene mellom Håndball og Innebandy er henholdsvis 2/3 og 
1/3. Håndball er ansvarlig for kontakten mot Trondheim kommune. Det er budsjettert med vakt i 
Ladehallen tilsvarende 2022 beløpet. 
 
3224 – Inntekt egne arrangement 
Freidig Innebandy søker hver sesong om å bli teknisk arrangør for minst en Minirune som Midt-Norge 
Bandy region organiserer. Vi har allerede arrangert en minirunde for sesongen 2022/2023. Det er 
usikkert om og i så fall når vi får tildelt et minirunde-arrangement for sesongen 2023/2024. En 
eventuell tildeling er derfor rikke tatt med i budsjettet. 
 
3300 – Aktivitetsavgift / Klubbkontingent 
Aktivitetsavgiften for sesongen 2023/2024 antar samme medlemsmasse som for sesongen 
2022/2023. Budsjettet følger derfor regnskapet for 2022.  
 
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 2022. 
 
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 er ikke forventet endringer i hverken medlemsmasse eller tildelingskriterier så budsjettet følger 
derfor regnskapet for 2022. 



 
 
3975 – Tilskudd kommune 
Tilskudd fra Trondheim kommune basert på antall aktive utøver til og med 19 år. Ingen tildeling for 
2022 og det er derfor heller ikke lagt inn i budsjettet for 2023. 
 
 
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 2022. 
 
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 7 lag i hver minirunde og to 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. 
 
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 regnskapet for 2022, siden vi ønsker flere som deltar på trenerkurs, samt flere 
foreldretrenere.  
 
4215 – Utstyr 
Det forventes noe reduserte utgifter i forhold til regnskapet for 2022 spesielt på grunn av at 
keeperutstyr har blitt oppgardert for både herrer og ungdom i 2022.  
 
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 deltar på utenbys cuper.    
 
4400 – Dommerutgifter 
Dommerutgifter til seriekamper og evt. treningskamper. For seriekampene inkluderer dette 
reiseutgifter. I tillegg føres utgifter til dommerkurs og dommerutstyr på denne posten. Det samme 
gjør gebyr for manglende dommere. Vi forventer at beløpet er noe redusert i 2023 siden vi har hatt 
flere aktive dommere denne sesongen (mot null i 2021). 
 
4990 – Andre kostnader 
Dobbellisens for en ungdomsspiller. 
 



 
5000 – Lønn til ansatte/Trenere 
Trenere for sesongen 2022/2023 er Leon Holden for Minirundelag, og Sigurd Harby for Ungdom Rød. 
Det er usikkert om de fortsetter neste sesong, men vi håper fremdeles vi kan ha lønnede trenere 
siden det er nødvendig for å opprettholde tilbudet.  
 
6430 – Leie kontormaskiner/Utstyr/Web/Abb. 
Utgifter knyttet til Freidig Innebandy sine nettsider. Faktura for 2023 er allerede betalt. 
 
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. 
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