
 

 

Overføring av midler til neste år 
- Tildelt ramme og egenervervede midler  

 
 

Bevilget økonomisk ramme fra forbundsstyret til 
seksjoner/grener 
 
I løpet av november hvert år tildeles seksjoner og grener en økonomisk ramme fra 

forbundsstyret jfr. NMFs lov § 28 2.ledd pkt. 4. «Vedta seksjonsbudsjett basert på 

bevilget ramme fra forbundsstyret og tildele midler til seksjonens grener».  

Denne økonomiske rammen er ikke det samme som øremerkede midler. Grenene og 

seksjonene må holde seg innenfor den tildelte rammen. Dersom man ikke benytter tildelt 

ramme et år, kan man ikke overføre dette til neste år. Begrunnelsen for dette er at 

midlene er tildelte rammer, som skal benyttes til planlagte tiltak. Dersom gren/seksjon 

ikke iverksetter planlagte tiltak og derved ikke benytter midlene går de inn i Forbundets 

felles økonomien.  

Tenker vi oss en løsning der midlene skulle være mulig å føre over vil det skape 

regnskapsmessig rot da det hvert år måtte budsjettere med et underskudd da 

seksjonskostnadene bare blir større og større.  

Det kan nevnes at det etter NIFs lov ikke er tillat å budsjettere med underskudd (jf. NMF’s 

lov §13 «(3) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital»). Målet i idretten er å komme så nærme 0 som 

mulig og å skap aktivitet. Ved at man ikke kan søke om å få med ubrukte midle over til 

neste år, setter man et press på gjennomføring av planer som er det idretten ønsker.   

 

Egenervervede midler 
 
Grenene og seksjonene kan erverve egne inntekter som de benytter til spesielle formål. 
Disse midlene er det grenene selv som disponerer og er midler de kan søke om å få med 
videre til neste år. Dette er inntekter (startnummer, gaver, andre øremerkede midler) som 
budsjetteres i egen post og som det settes av for i balansen ved årets slutt. Dette gjør at 
det ikke vil slå ut på budsjettets resultat slik som eventuelt overføring av ubrukte 
budsjettmidler ville gjort.  
 
NB! 
De grenene som ønsker å få med seg egenervervede midler videre, må ta kontakt med 
økonomisjef og bli enig om beløp før 15.12. hvert år.  

 

 

 


