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Hei,
Denne eposten går /l alle avdelingsledere, med kopi /l styret og kontrollkomiteen.
Vi går nå i gang med budsje<arbeidet for 2021, i tråd med våre ru/ner :-)
Alle avdelinger skal levere et budsje< i vår budsje<mal.
Her følger all nødvendig info.
Budsje'malen:
Du ﬁnner budsje<malen for 2021
her: h<ps://drive.google.com/ﬁle/d/19Uy6_6fumArENXDvTtyhOHiRHEccHnfU/view?
usp=sharing
Malen er et Google dokument. Det betyr at jeg har delt dokumentet med dere og at vi
alle kan jobbe sam/dig i de<e. Alt du gjør lagres av seg selv, du slipper å sende det på
epost. Anbefaler at du deler malen (lenken) videre med di< arbeidsutvalg, slik at også
de kan jobbe re< i dokumentet.
Dere legger inn tallene deres i fanen som heter «budsje< 2021». Du ﬁnner alle
prosjektene ved trykke på de små +tegnene eller på 1, 2 og 3 øverst /l venstre. Dere
kan velge å se/forholde dere /l kun deres egen avdeling, bare trykk på pila ved
avdelingsnummer og velg nummeret /l din avdeling.
Ny< i år er at budsje<et skal periodiseres, altså fylles ut pr mnd. Malen er laget slik at
dere kun skal fylle ut inntekter (grønne) og utgi^er (røde) pr måned, det summerer seg
selv /l det samlede årsbudsje<et (både det blå og det gule).
Samlede/totalt tall for hele året pr idre< ﬁnner dere under fanen «presentasjon
avdelingene». De<e er kun ny`g for de idre<ene som har ﬂere avdelinger og ønsker å
se det samlede resultatet for alle avdelingene sammen.
Når det gjelder alle prosjekter under anlegg (4000- prosjektene), så skal jeg fylle ut
de<e for dere ila uka. Det fylles ut i tråd med den vedta<e dri^smodellen for anlegg.
Dere må gjerne oppre<e egne faner /l utregninger osv, merk da fanen
med feks avdeling og prosjektnummer (feks «fotball 1001).
I første fanen i malen ﬁnner du en oversikt og forklaring over alle prosjektene.
Endringer fra i dor er markert i gult. Prosjekter som er strøket over, skal ikke beny<es.
Prosessen:
Avdelingene får budsje<malen på epost 1. - 15. oktober. Vi er li< på hæla i^ de<e, det
vil vi kompensere med å ﬂy<e innleveringsfristen /lsvarende.
Frist for innlevering/ferdigs/lling er /l møtet i ledergruppa 25. november, sende epost
/l undertegnede når dere er ferdige.
Vi se<er opp budsje< 2021 som sak i møtene i ledergruppa 28/10 og 25/11. Ta med

Vi se<er opp budsje< 2021 som sak i møtene i ledergruppa 28/10 og 25/11. Ta med
spørsmål og ujordringer hit.
Styret vedtar første utkast /l budsje< på si< styremøte 17. desember.
Det blir felles budsje<konferanse for alle avdelinger (leder og arbeidsutvalgene) ila
januar måned (isteden for møte i ledergruppa).
Endelig budsje< vedtas på årsmøtet i mars.
Kontrollkomiteen v/ Lind Eikelenboom vil bistå daglig leder og styret med
budsje<arbeidet, da spesielt med likviditetsbudsje</styring.
Regler:
1. Alle avdelinger skal gå i balanse (0) eller i pluss, klubben er fortsa< i sparemodus der
hovedfokus er på å bygge egenkapital og bedre likviditet.
Hvis det er avdelinger som mener de har legi/mt behov/ krav på å budsje<ere
med minus, så må de<e avklares med styret.
Avdelingen må da sende en epost /l daglig leder med hvor mye de har behov for
å gå i minus og hvorfor.
2. I budsje<ering av inntektene fra treningsavgi^en, skal det legges inn en reduksjon
av inntektene /lsvarende det som er utestående for 2020 pr. 1/11 2019. Du ﬁnner
de<e i klubbadmin, men jeg vil også legge fram en rapport på det på neste møte i
ledergruppa. For den enkelte idre< vil det også halvveis i sesongen og e<er at alle
fakturaer er sendt ut, revidere budsje<et for treningsavgi^er slik at dere da ikke får
budsje<ere med mer enn det som allerede har kommet inn på konto. De<e er et
styrevedtak ny< fra i år, vi får samarbeide om å ﬁnne den beste måten å
implementere intensjonen i vedtaket på.
3. Det skal ikke budsje<eres med sponsoravtaler som ikke er inngå</signert, ei heller
med inntekter fra fond/ s/^elser som ikke er innvilget.
4. På lønnskostnader påløper i /llegg en del sosiale utgi^er (AGA 14,1%, feriepenger 10%,
pensjonsforsikring 5%).
5. Resultatene på lagskassene fra /dligere år, må tas med videre inn i budsje<et for 2021.
Bakgrunns info:
Du ﬁnner generell og ny`g info om Sagene IFs økonomi
her; h<p://sageneif.no/om_sagene_if/var_okonomi/
Det kan være lurt å bruke regnskap/budsje<et for 2020 som utgangspunkt, du ﬁnner /l
enhver /d siste regnskapsrapport
her: h<ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1zWrs1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing
Dere skal alle ha /lgang /l alt av tall og rapporter i Visma repor/ng, gi meg beskjed om
dere trenger brukernavn/passord eller hjelp /l de<e.
Hvis noen av dere foretrekker å jobbe i Excel og ikke i Google regneark, så legger jeg ved
Excel- malen her.
Dere må da overføre tallene i Google arket når dere er ferdige.
Det er helt forståelig om dere trenger hjelp i budsje<arbeidet!
Jeg bidrar gjerne med hjelp, men jeg lager ikke hele budsje<et for dere.
Ta da kontakt med meg, så ﬁnner vi ut av det sammen.
Lykke /l!
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