
         Rendalen, 9.mars 2018 

 

Informasjon til idrettslagets medlemmer angående stor budsjettsprekk og 

ekstrabevilgning til prosjekt Kværnesodden       

I tråd med årshjulet til Rendalen Idrettslag ble hovedstyret innkalt til halvårsmøte i august 

med gjennomgang av regnskap.  Leder av fotballgruppa informerte da styret om at det lå an til 

en stor budsjettsprekk på prosjekt Kværnesodden. Som en følge av det, ble det fattet et 

enstemmig vedtak om at leder i fotballgruppa skulle innhente et overslag over hva som 

gjensto av kostander og framlegge dette for hovedstyret i nytt møte 7.september.  

Den 7.september møtte styret på Kværnesodden for befaring av prosjektet, hvor det ble 

informert om hva som gjensto for å ferdigstille bygningen. Etter befaringen fortsatte 

hovedstyret sitt møte på Fagertun skole. Styret fikk da framlagt følgende dokumenter: 

 Hovedbok regnskapsår 01.01.2017 – 31.12.2017 for Prosjekt Kværnesodden 

 Resultatrapport regnskapsår 01.01.2017 – 31.12.2017 for Prosjekt Kværnesodden 

 Budsjett 2017 for Rendalen Idrettslag 

 Kostnadsoversikt nybygg Kværnesodden 

 Resultatrapport regnskapsår 01.01.2017-31.12.2017 Fotballgruppen 

 Fakturaoversikt prosjekt Kværnesodden 

Hovedstyret anså det som nødvendig å ferdigstille bygningen, da det ikke ville være av stor 

verdi for Rendalen Idrettslag å ha et uferdig anlegg. Det ble derfor fattet et enstemmig vedtak 

om en ekstrabevilgning på 250 000 kroner fra egenkapitalen til idrettslaget. Hovedstyret innså 

ved forberedelsene til årsmøtesaker 6.mars 2018 at styret kan ha handlet ut over sin 

myndighet, jfr § 12 punkt 7 i Lov for Rendalen Idrettslag; «Disposisjoner, herunder 

låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 

størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet».  Leder i RIL kontaktet straks etter 

møtet, kretsen som 7.mars bekreftet brudd på dette punktet. Det ble da innført absolutt 

innkjøpsstopp i prosjektet.  Av bevilgningen på 250 000 gjensto 98 000 i det 2017 ble til 

2018. I dag, 8.mars er det kun igjen rundt kroner 37 000. Det eksakte gjenstående beløpet blir 

framlagt på årsmøte, og må eventuelt vedtas bevilget da.  

Idrettslaget har god egenkapital og styrevedtaket om bevilgning på kr. 250.000 ble gjort i god 

tro, da man ikke kjente til paragraf i lovnorm på daværende tidspunkt.  

Prosjektet med bygging av Kværnesodden bygger på et vedtak foretatt på årsmøte fra tidligere 

år, og det var naturlig for styret å jobbe for/sørge for at dette vedtaket ble iverksatt og 

gjennomført, tross endrede økonomiske forutsetninger. 

  

Innstilling i saken; 

Årsmøtet er informert om styrets bakgrunn for ekstraordinær bevilgning til prosjekt 

Kværnesodden og støtter styrets beslutning om å innvilge kr. 250.000 av idrettslagets 

egenkapital for å kunne ferdigstille prosjektet. 

 

 


