
 
 
Årsmelding 2007 – Økonomi 
 
Regnskapet for 2007 er gjort opp med et overskudd på kr. 450.544,-. Ser vi bort fra 
Turstigruppa, er overskuddet i klubben kr. 249.112,-. Av dette er kr. 100.000,- premiepenger 
fra Returkartonglotteriet, som Skigruppa vant i vinter, og 40.000 kr er en gave til klubben fra 
Rindal Sparebank til kjøp av gressklipper. Når vi trekker ut dette, blir overskuddet på  
kr. 109.112. Dette er rundt 83.000,- kr bedre enn budsjettert.  
 
Egenkapital i klubben er kr. 1.224.051,08. Denne består av bankinnskudd/fordringer på kr. 
1.144.819,58, andeler i Rindalshuset på kr. 100.000,- og en leverandørgjeld på kr. 20.768,50. 
 
På kiosk/toaletter ved Trollbanen, som ble ferdigstilt i 2005, ble den siste kostnaden 
regnskapsført i år på fotballanlegg med kr. 24.500,-.  
 
Det har vært arrangert en utefest på Rindal travbane m/Vømlingan. Den gikk så vidt i 
overskudd. Bøgdakvelden og den årlige basaren er fremdeles viktige arrangement for å få inn 
penger til klubben. Rindals-Troll stilte også i år med parkeringsvakter under Storåsfestivalen,  
noe som ga ca. 38.000 kr inn i klubben. 
 
Det største og mest inntektsbringende arrangementet vi har, er Småtrolluka. Denne gikk også i 
år bra økonomisk med 201.000 kr. i overskudd og var bra gjennomført.  
Klubben arrangerte også NM terrengløp i høst. Regnskapet i år viser et overskudd på 
arrangementet på kr. 64.000. Alle kostnadene i forbindelse med arrangementet er ikke ført i 
regnskapet i år, men vi regner med et totalt overskudd på ca. 50.000 kr til slutt. Jeg vil gi en 
stor takk til NM-komiteen for et kjempeflott resultat! 
 
Nesten alle avdelinger har gått bedre enn budsjettert i år og jeg vil med dette takke alle 
avdelinger for god budsjettdisiplin. 
 
Det er ca.630 medlemmer i klubben. Det er en økning på 15. 
 
IK Rindals-Troll vil rette en stor takk til alle komiteer, sponsorer og bedrifter som har  
bidratt i 2007.  
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