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Alle bilag skal konteres og signeres av kasserer i henhold til kontoplan beskrevet i dette 

oppsettet.  

3200 Medlemskontingent Her føres det som betales inn av medlemskontingenter fra 
enkeltpersoner og familie.   

3210 Treningsavgift  Her kommer all treningsavgift for hopp, langrenn og 
skiskyting  

3220 Faste sponsoravtaler Her kommer sponsorinntekter som er avtalefestet. Sponsor 
til enkeltarrangement føres ikke her. Bilag tekstes. 

3230 Arrangementsinntekter  Her føres alt salg knyttet til våre egne og felles arrangement; 
kiosk, parkering, startkontingenter, lotteri, sponsorinntekter 
til enkeltarrangement mv. Egenandel 
treningssamlinger/familiesamling føres også her. Bilag 
tekstes så arr kan gjenfinnes. 

3240 Salg på Svartkamhytta  Kasserer får bare oversikt over hva som innbetales. 
Varekostnader er allerede trukket fra.  

3250 Salg med tilhørende kostnad 4302  SSL videreformidler flere typer inntekter som har akkurat lik 
kostnad. Inntekten føres her på 3250, mens kostnaden 
kommer på 4302.  
Eksempler:  
Pengepremier, ammosalg, skilagsklær,  
brikkeleie, avgift DNS, fjellvei (Fjellstyret) 
Det kan være ett problem at inntekt og kostnad kommer på 
forskjellig regnskapsår.  

3260 Skiskytterskolen  Deltakeravgift på Skiskytterskolen  

3270 Egenandeler div arr  Denne brukes ikke da de faktureres ut igjen. Bruker derfor 
3250/4302  

3400 Offentlige tilskudd + NIF Her føres aktivitetsmidler, støtte fra kommunen til 
løypekjøring, mva-kompensasjon, evt annen offentlig støtte  

3410 Grasrotandel  Her føres grasrotandelen fra Norsk Tipping  

3600 Utleie av anlegg og utstyr  Utleie av skihytta, hopputstyr, skiskyttergevær og evt hele 
anlegget til andres arrangement.  

3900 Andre inntekter  Her føres eventuelle gaver SSL får, avtale med 
Steinvikholmen, kundeutbytte fra forsikringsselskap 

4300 Kostnader egne arrangement  Her føres innkjøp til spesifikke arrangement og bilagene 
tekstes så hvert arr kan gjenfinnes. Hvis vi fører regnskapet 
til fellesarr skal en eventuell utbetaling til samarbeidende 
klubb føres her. Kostnader til 
treningssamlinger/familiesamlinger osv føres her 

4302 Motkonto 3250  Se beskrivelse 3250  

6000 Totale avskrivninger  Beregnes av Skatval regnskapskontor basert på vårt 
anleggskartotek. Avskrivninger vedtas av styret.  

Kommentert [GF1]: Denne kan vel tas ut 

http://www.skatvalskilag.no/


6200 Elektrisk strøm  Utgifter til strøm skihytte og lysløype inkl snøproduksjon.  

6250 Bensin, diselolje  Drivstoff til traktor, scooter og øvrig motorisert utstyr vi 
har/bruker.  

6300 Leie hall, løyper og rom  Fast leie av Skatvalshallen kommer her, leie av anlegg til ulike 
samlinger føres 4300 som en kostnad til arrangement.  

6320 Renovasjon/vann/avløp  Leie av container og avfallsavgift for restavfall. Kommunale 
avgifter for vann, septiktømming   

6500 Drift snøproduksjon  Her føres vedlikehold og drift av  
snøproduksjonsutstyr inkl slanger, pumper og hus.  

6550 Rekvisita og driftsutstyr  Div småtteri til vår drift av anlegg og treninger.  

6600 Rep/vedlikehold  lysløpe  Inkl gjerder, stolper og belysning  

6601 Rep/vedlikehold skihytta  Inn/og utvendig  

6602 Rep/vedlikehold skiskytterarena  Inkl skiver, og standplassbod  

6603 Rep/vedlikehold av hoppbakker  Inkl alle hus i tilknytning til hoppbakke.  

6620 Rep/vedl/avg maskiner og kjøretøy    

6700 Honorar regnskap  Faktura fra Skatval Regnskapskontor  

6940 Porto   Frimerkekjøp i ruller a 100. Beholdning lagerføres ikke. 
Årsgebyr fakturaprogram.  

7300 Annonser  Her føres annonsering til årsmøte og ulike arrangement.  

7400 Kontingent kretsen  Her er den årlige faktura på kontingent til krets. NTSSK  

7440 Startkontingent utøvere  SSL dekker startkontingent for alle utøvere, de føres her.  

7441 Tilskudd aktive  Her er støtte til aktive som er omsøkt og godkjent av styret.  

7500 Forsikringspremier  For anlegg og kjøretøy.  

7770 Bank og kortgebyr  

7775 Gebyr diverse betalingsløsninger    

7790 Div kostnader, gaver etc  Dugnadsvask Skatval Samfunnshus  
Leie av postboks, sesongavslutning, årsmøtekostnader  
Div gaver til utøvere/ frivillige og trenere.  
Støtte til Trimavd, Webhotell, leie grunneiere, Tilskudd 
Selbuskogen skisenter, Trykking og distribusjon Skigang, evt 
trykking kalender, mat etter trening  

8050 Renteinntekter  

8150 Rentekostnader  

  

 

 

 

Penger inn i bank er D1933  

motpost blir K______(inntekt) 

 

Penger ut av bank er K1933  

motpost blir D______(utgift) 


