Noter til budsjett Hovedstyret BIL, 2017
(1)
Det er rom for å jobbe litt mer strukturert rundt medlemsregisteret og rutiner for å drive inn
medlemskontingenten, derfor velger vi fortsatt å budsjettere med 35.000,‐
(2)
Sponsorarbeidet har langt på vei ligget nede i 2016, derfor har ikke Hovedstyret fått inn noen andre
sponsormidler enn de 50.000,‐ vi får i sponsormidler fra Dyrøy kommune, se vedlegg 1;
"Sponsoravtale med Dyrøy kommune"
Vi har dog tatt opp tråden og har langt på vei på plass avtaler for 2017 i størrelse orden 75.000,‐
(Dyrøy kommune og Akvafarm AS (25.000,‐) og vi velger å være litt offensiv her og sier 150.000,‐
(3)
Ref. vedlegg 2; "Fordeling" og vedlegg 3; "Referat fra Dyrøy Idrettsråd".
NIF (lokale aktivitetsmidler): 59.353,‐
(4)
For idrettslag som har brutto driftskostnader under 5 millioner, beregnes mva. komp som en
prosentandel av brutto kostnader. I 2015 hadde vi ca. 645' og i 2016 hadde vi ca. 726' brutto
driftskostnader. Ei økning på ca. 12% Stortinget vedtar en bestemt sum som skal gå til denne
momskompensasjonen, derfor vil prosentandelen variere litt fra år til år. Vi prøver oss her med
40.000,‐ siden vi har hatt ei økning på brutto kostnader.
(5)
Kommunal aktivitetsstøtte på 50.000,‐ ligger fast, frem til 2027, ref. vedlegg 5.
(6)
Spillemiddelsøknad. Siste rest av "kunstgressbane‐prosjektet". Her ligger vi inne med en søknad på
kroner 733.000,‐ ref. vedlegg 6. Denne søknaden blir behandlet i løpet av mai 2017. Om vi er litt
heldige, får vi hele beløpet vi søker på.
(7)
40.000,‐ er kanskje litt defensivt? Men, Torgdagen er ikke den helt store butikken mht. alt arbeidet
som legges ned, hverken for BIL eller Lions. Men, vi bør huske på at dette er et arrangement hvor vi
(BIL) er svært synlig, og hvor vi stor grad bidrar til at noe positivt skjer i Dyrøy Kommune.
(8)
Dyrøyseminaret arrangeres annethvert år, så for 2017 blir det null her.

(9)
Diverse inntekter, primært pallekarmer. Her har vi fortsatt et lite potensiale, så vi drister oss til å
sette 4000,‐ her. Men, det vil kreve litt innsats mht. å få solgt disse karmene!
(10)
Hovedstyret tar inn treningsavgift for spinning og badminton.
(11)
Utleie av klubbhuset.
(12)
Vi satser på at vi klarer å arrangere en aktivitetsdag i 2017.
(13)
Vi har to lån i Kommunalbanken, gjennom Dyrøy kommune, hhv lån nr. 20140367 og lån nr.
20140368. Følgende beløp er til forfall i 2017:
Lån 20140367, løper frem til 2024
Dato 23.06.2017 kr 63.034,‐
Dato 25.12.2017 kr 62.650,‐
Lån 20140368, løper frem til 2019
Dato 23.06.2017 kr 41.590,‐
Dato 25.12.2017 kr 41.256,‐
Totalt renter og avdrag for 2017 blir da 208.530,‐
Denne kostnadsposten henger sammen med tippemiddelsøknaden, som for 2017 beviselig er sendt
inn, og hvor det, som nevnt, er grunn til å tro at vi vil dra i land mesteparten av de 733.000,‐ Dette vil
da bli brukt til å nedbetale på disse lånene. Hvor mye dette dreier seg om, og når tid dette skjer, vet
vi ikke nå. Men, det er grunn til å tro at vi betaler ut det minste lånet, og sitter tilbake med renter og
avdrag i størrelsesorden kr 125.000,‐ som er avdragene på det lengste lånet.

