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Årsmøte 1. mars 2022 
 

Sak 9  Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret 
 

.1) Prinsipper for styrets budsjettdisponeringer før budsjettet 
godkjennes av årsmøtet 

 
Fra: Styret 
 
 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar at følgende prinsipper legges til grunn for styrets 
budsjettdisponering i perioden før budsjettet godkjennes av årsmøtet: 
 

• Styret kan godkjenne utgifter knyttet til normal drift av klubben inkludert 
utgifter til lønn, utstyr og vedlikehold. Det skal som hovedregel ikke foretas 
budsjettdisponeringer innen drift, vedlikehold, utstyr og annet som medfører 
en vesentlig begrensning i årsmøtets mulighet til økonomisk styring av 
klubben slik som å foreta innsparinger eller å endre prioriteringene i 
budsjett. 
 

• Prosjekter som legges frem som forslag til eksplisitt behandling og 
godkjenning av årsmøtet, skal ikke ha forpliktende bestilling før årsmøtets 
godkjenning. 
 

• Beslutninger om utgifter som følger av akutte situasjoner, for eksempel 
reperasjon som følge av vannlekkasje eller andre akutte feil på bygg og 
teknisk anlegg, begrenses ikke av årsmøtet. 
 

Begrunnelse: 
 
OKK budsjetterer for kalenderåret. Årsmøtet i klubben holdes normalt i månedsskiftet  
februar/mars. Det betyr at klubben vil ha to måneders forbruk av budsjettet før det 
legges frem til årsmøtets behandling og godkjenning. Det er nødvendig med 
budsjettdisponeringer også i januar, februar og mars, for å kunne drifte klubben. I tillegg 
til lønnsutgifter og andre ordinære driftsutgifter, kan disponeringene omfatte utgifter i 
forbindelse med nødvendig vedlikehold av bygg og anlegg, og det kan omfatte bestilling 
av utstyr. F.eks vil det av og til på grunn av leveringstid være nødvendig å bestille utstyr, 
eksempelvis kajakker, på vinteren for å få utstyr levert til sesongen. 
 
Forslag: 
For at årsmøtet skal ha kontroll på styrets budsjettdisponering i perioden før årsmøtets 
godkjenning av budsjett, foreslår styret at årsmøtet vedtar prinsipper for styrets 
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disponering før årsmøtets godkjenning av budsjettet. Å ha slike prinsipper nedfelt av 
årsmøtet slik at disse prinsippene legges inn i OKKs prinsipper for økonomistyring vil 
skape nødvendig klarhet for årsmøtet, styret og administrasjonen.  
 
Følgende prinsipper legges til grunn for styrets budsjettdisponering i perioden før 
budsjettet godkjennes av årsmøtet: 
 

• Styret kan godkjenne utgifter knyttet til normal drift av klubben inkludert 
utgifter til lønn, utstyr og vedlikehold. Det skal som hovedregel ikke foretas 
budsjettdisponeringer innen drift, vedlikehold, utstyr og annet som medfører en 
vesentlig begrensning i årsmøtets mulighet til økonomisk styring av klubben slik 
som å foreta innsparinger eller å endre prioriteringene i budsjett. 
 

• Prosjekter som legges frem som forslag til eksplisitt behandling og godkjenning 
av årsmøtet, skal ikke ha forpliktende bestilling før årsmøtets godkjenning. 
 

• Beslutninger om utgifter som følger av akutte situasjoner, for eksempel 
reperasjon som følge av vannlekkasje eller andre akutte feil på bygg og teknisk 
anlegg, begrenses ikke av årsmøtet. 

 
 


