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AGENDA

Beslutningssaker

Sak K-52: Revidert vedtak for budsjett 2017

Vi vedtok på styremøtet 06.12.16 et budsjett for 2017 som skal gå i balanse, og det
viktigste virkemiddelet for å lykkes med det, er å redusere lønnskostnadene.
I realiteten er det ikke mulig å redusere lønn m v f 01.01.17. Avhengig av hvordan en
lønnsreduksjon løses (nedbemanning, reduksjon i stillingsprosenter o.l.) vil det gå en
tid før effekten kan tas ut. Alle slike prosesser har en kostnadsside.
Det er kanskje ikke realistisk å få effekter før 2. halvår 2017. Det betyr at 2017
uansett vil gå med underskudd.
Vi må se på 2017 som et ryddeår, der vi starter «riggingen» av en ønsket fremtidig
ønsket organisasjonsmodell, og styrets beslutning om et budsjett i balanse vil få full
effekt først fra 2018.
Underskuddet vi får i 2017 pga etterslepet må sees på som en investering i den
fremtidige organisasjonen, og dermed forsvare bruk av EK for å dekke dette.

Det foreslås derfor at vi omgjør vedtaket fattet på styremøtet 06.12.2016.
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Forslag til nytt vedtak:

Budsjettet for 2017 er utarbeidet med en forutsetning om å ha en økonomi som
går i balanse med lønnsreduksjon som viktigste virkemiddel. Effekten av
lønnsreduksjonen gjennom nødvendige tiltak vil i praksis inntreffe først fra 2.
halvår 2017.
Budsjettet for 2017 vedtas derfor med et underskudd på 100.000 kr som dekkes
av egenkapitalen.

Ansattes representant stemte mot, med henvisning til stemmegivning i sak K-50.
El Dette begrunnes med at idrettskretsen bør søke å opprettholde, samt å styrke sitt
arbeid mot klubber, idrettsråd og særkretser i henhold til vedtatt virksomhetsplan.
❑Dette kan oppnås ved å benytte en andel av egenkapitalen (inntil kr 250.000). Bruk
av egenkapital i 2017 vil i tillegg gi økt handlingsrom for å se på muligheten til flere
inntektskilder.

Ved votering stemte 6 for forslaget til vedtak og 1 stemte imot.

Styret ber org.sjef justere budsjettet iht vedtaket.
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