
Beretning fra økonomiansvarlig 
 
Vi ser tilbake på et meget tungt økonomisk år for region sør. Til tross for at vi er en 
region med beskjeden aktivitet, har det meste av året handlet om å få kontroll over 
kostnadene som begynte å løpe løpsk på vårparten av 2019. Helt åpenbart vil ikke 
regionen eksistere veldig lenge dersom vi fortsetter å gå med 70.000 kroner i 
underskudd.   
 
Innledningsvis bør det nevnes at underskuddet i realiteten er mindre enn det som 
presenteres, av regnskapstekniske årsaker. Siden klubb- og seriekontingent for 
2018/2019-ble innkrevet på høsten (regnskapsåret 2018), mens samme inntekt for 
sesongen 2019/2020 kreves inn på våren (regnskapsåret 2020), kommer ikke 
kontigentinntektene med på vedlagte regnskap for 2019. Denne inntekten er på 
40250 kroner.  
 
I forsøk på å stabilisere økonomien ble følgende grep gjort:  
 

• Skolebesøksordningen ble avviklet: Vi fikk et overraskende høy krav for 
gjennomførte skolebesøk første kvartal i 2019. Frem til avviklingen betalte 
regionen 500 kroner til klubbene for hvert gjennomførte skolebesøk. Da mer 
enn 50 skolebesøk ble gjennomført på en kort periode i første kvartal 2019 var 
det nødvendig å stanse prosjektet så snart som mulig.  

 

• Halleie: Det har vært noe utydelig regelverk for hvilke kostnader regionen 
dekker. Noen klubber har fått refundert halleie for kamper i 1M når de avholder 
hjemmekamp. Fra og med høsten 2019 må klubbene dekke denne utgiften 
selv.  

 

• NTC: Vi reduserte støtte til spillere som reiste på NTC, og dekket utelukkende 
reisekostnader for tre trenere.   
 

I høst fikk vi også en gledelig nyhet da vår vår søknad om støtte fra Bingo Sør ble 
innvilget. Dette er ukjent landskap for meg, men kan potensielt medføre en svært høy 
inntektspost for årene som kommer.  
 
Jeg tok over som økonomiansvarlig våren 2019, og har følgelig hatt mye å sette meg 
inn i. Regnskapsføringen er nå heldigitalisert, og alle bilag lagres i digitalt. Jeg har 
også vært noe strengere på at kvitteringer og skjemaer er korrekt sendt inn.  
Enkelte har etterlyst kjappere utbetaling for utlegg, noe som jeg tar til meg. 
 
Oppsummert er min vurdering at region sør har oppnådd kostnadskontroll og skal 
være i stand til å drive i balanse i fremtidige år, selv om vi har mistet MYE kapital i 
prosessen. Jeg mener det finnes økonomisk grunnlag for å iverksette tiltak for å øke 
aktiviteten, om det skulle være på damesiden, talenter og yngre lag så lenge vi har 
kontroll på utgiftene.  
 
 
Økonomiansvarlig,  

Matias Smørvik 


