FORSLAG FRA STYRET
Styret foreslår å ta inn i retningslinjer for Raumar orientering de økonomiske regler som er vedtatt av
ulike årsmøter og som er praktisert i klubben fram til og med i år.
Nytt kapittel
X Raumars økonomi
x.1 Fast bidrag fra lokalag
Lokallag som er tilknyttet Raumar orientering betaler et årlig tilskudd på kr 10 000.
x.2 Dekning av underskudd
Hvis klubben går med underskudd i et regnskapsår, dekkes underskuddet av de lokaklubber som har
løpere som har mottatt dekning av utgifter etter disse egenandeler. Den enkelte klubb dekker en
andel av underskuddet tilsvarende samme klubbs andel av totalt dekkede egenandeler
(egenandelsprosent).
x.3 Fordeling av overskudd
Hvis klubben går med overskudd i et regnskapsår, fordeles overskuddet på følgende måte.



1/3 fordeles likt mellom lokallagene
2/3 fordeles mellom lokallagene etter egenandelsprosent (pt x.2)

x.4 Fordeling av overskudd/underskudd etter arrangement
Resultat av åpne løp, nasjonale løp, NM eller andre arrangementer klubben gjennomfører fordeles
mellom lokalklubbene på følgende måte



1/3 fordeles likt mellom lokallagene
2/3 fordeles mellom lokallagene etter antall timer lokallagets medlemmer har jobbet med
arrangementet, i prosent av totalt antall timer nedlagt i arrangementet (dugnadsprosent).
Leder for arrangementet sørger for at det skrives timelister over medgåtte timer.

Evt underskudd fordeles på samme måte
x.5 Raumars likviditet
Midler lokalklubbene opparbeider etter disse retningslinjer, føres på egne poster i regnskapet, men
beholdes i klubben som klubbens likviditet. Lokalklubbene kan dekke kostnader fra x.1 Fast bidrag
fra lokalag og x.2 Dekning av underskudd fra disse innestående midler.
Dersom klubbens likviditet ikke er stor nok til å dekke klubbens forpliktelser, kan klubben innkalle
midler etter forrige års egenandelsprosent som forskudd fra lokalklubbene.

Endringsforslag til gjelde retningslinjer

Pt 5.2 For trenere/ledere
Gjeldene retningslinjer


Trenere og ledere som er oppnevnt av treningskomiteen får dekket utgifter til reise og
overnatting. Inntil 50 % av kostnadene legges til løpernes egenandel. Resten dekkes av
klubben.

Foreslås endret til


Trenere og ledere som er oppnevnt av treningskomiteen får dekket utgifter til reise og
overnatting. Kostnadene dekkes av klubben.

Fullmakt til styret
Årsmøte gir styret fullmakt til å innarbeide de vedtatte endringer i Raumars retningslinjer, samt
foreta nødvendige redaksjonelle endringer.
Oppdaterte retningslinjer legges ut på klubbens hjemmeside.

