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Økonomi  

Skjeberg CK har fremdeles en sunn økonomi på tross av underskudd noen år uten 

kontingent fra medlemmer og korona. Vi er i stand til å møte de utfordringer som 

måtte komme. Selskapets resultat viser i år til et underskudd på: 50000 kr – men 

hadde budgjeteret med minus 70.000. 

Egenkapitalen er positiv med 528500 kr.  Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til 

grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret ser positivt på den videre drift og 

utvikling, med justering i utgifter tilsvarende forventet driftintekter.  

Inntektene i 2022 er på 108000 kr som er ca 17000  kr mere enn året før. Øking 

skylles blant annet litt mere salg av sykkelklær.   

 

På kostnadssiden har det vært brukt penger på følgende:  

 

- drift og investering i aktive medlemmer med blant annet kick off på FSC-Iseveien 

- Leieaftele med Skjeberg Sport, i form av klubblokale div. 

- Driftskostnader i forhold til klubbens nettside  

- Oppdatering av Eq-timing systemet, til bruk på hele HA-karusellen. 

- Skjeberg cykkelritt. 

- Avtale med Frivillighetssentralen om vedlikehold av sykkelbane (gress) 

- Bistand til regnskap, ajourføring i kassererjobben 

- Tilbakevende aktiviteter som eks Grensrittet 

- Div forsikringer.  

 

I løpet av 2022 har økonomisk vert enda et år preget av pandemien, og igjen kun 

krevd kontingent for nye innmeldelser i klubben.  

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap for 2022 et riktig uttrykk av 

resultatet for virksomheten dette året og for stillingen pr 31.12.22  

Ut over det som kommer frem av årsregnskapet, kjenner styret ikke til andre forhold 

for å bedømme den økonomiske del av driften i klubben.  
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Medlemstall: 

Medlemstall for 31.12.2022 

 

Medlemskontingenten i 2020 til om med 2022 var: 

Voksen - fra og med fylte 18 år, årskontingent: 500 kr  

Ungdom - fra året det fylles 8 år, årskontingent:  500 kr 

Familie - foreldre m/ungdom, årskontingent: 1000 kr  

Passivt medlemskap:       250 kr 

Evt purregebyr ved uteblitt betaling fra AUGUST +70 kr  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total  139 193 250 243 236 148 214 188 171 152 159 163 

Voksne ♂ 109 150 192 190 190 127 140 122 104 96 100   103 

 ♀ 30 43 56 53 46 29 37 30 26 24 25 27 

UNG ♂  2 1 5 16 24 30 16 35 28 30 31 

 ♀  1 1 6 4 4 7 8 6 4 4 2 


