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6.Inntekter og dugnader 

 

 
Borgen Idrettslag har over 35 lag med smått og stort. I løpet av et år har klubben store utgifter til 
blant annet påmeldingsavgifter, lagforsikringer, dommere, idrettsmateriell /utstyr og arrangementer.  
I tillegg kommer drift og vedlikehold av baner og anlegg.  

Dugnader er en viktig inntektskilde og hvert år blir det derfor arrangert både felles og lagvise 
dugnader.   

6.1 Felles dugnader: 

 Kioskdrift Mobakken/Sandbakken ifb med hjemmekamper (inntekter direkte til lagene)  

 Salg av Borgen Ils egen kaffe (hele året)  

 Tine Fotballskole (Juni) 

 Barnefotball avslutningen for 8-10 år (September) 

 Minifestivaler for 6 åringene – flere ganger i året 

 Vakter og ball hentere på 2-3 kamper for Sarpsborg 08 

 Bane og anlegg (utføres av Anleggsgruppa) 

 Kakelotterier (utføres av pensjonistene) 

 Ev avtaler om dugnader ifb med sponsoravtaler (eks varetellinger osv) 

Alle lag er pliktige til å delta på felles dugnader. Fordeling av dugnadsvakter vil komme fra 
avdelingsansvarlige.  

6.2 Retningslinjer for lagdugnader: 

 Lagledere kan også inngå avtaler om lagvis dugnader.   
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Fordeling av inntekter: 

 Her skal inntektene fordeles med 75 % til laget og 25% til klubben.  
Klubben skal ALLTID fakturere ut disse dugnadene slik at de synliggjøres i regnskapet. Lagene vil 
så få overført sin andel til respektive lagkonto. 

 Ved kioskdugnad går 40 % av brutto salgsinntekter direkte til det enkelte lag. 
 

 Klubbens administrasjon skal løpende orienteres om inngåtte dugnadsavtaler ifht utfører, antatt 
inntekts beløp og bruk av dugnadspenger.  Lagledere fyller ut dugnadsskjema  
(eget skjema vil bli sendt ut) som sendes klubbens administrasjon på post@borgen-il.no. 
 

 Alle lag skal ha egen lagskonto i DNB Nor som er klubbens bankforbindelse.  Laget disponerer 
selv sin konto. Ved sesongslutt legges det frem en enkel oversikt for sesongen til klubbens 
administrasjon.   
 

 Lagledere kan inngå egne sponsoravtaler. Imidlertid må ALLE sponsoravtaler utfaktureres fra 
klubben slik at inntektene kan synliggjøres i regnskapet. Det er også viktig, ifht et strukturert 
markedsarbeid, å kunne vite hvilke bedrifter som bidrar inn i klubben. Utfakturerte beløp blir i 
sin helhet overført til respektive lagkontoer etter innbetaling. Informasjon om inngåtte 
sponsoravtaler sendes på e-post til: bea@borgen-il.no. 
 

 Sponsoravtaler som medfører trykk på tøy bestilles via klubbens leverandør på trykk. Faktura 
sendes klubb som viderefakturerer hvert enkelt lag. 
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