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Fullmakten gjelder

Beløps-

grense Årsmøte

Hoved-

styret

Styre-

leder

Daglig 

leder

Adm. 

medarb. BDO

Gruppe-

styret

Øk ansv i 

gruppe

Trenere, 

materialforv., 

andre 

tillitsvalgte Kommentar

Innkjøp til gruppene innenfor 

budsjett x x x

Selv innenfor budsjett skal større 

innkjøp styrebehandles

Innkjøp til gruppene utover 

budsjett x

Innkjøp utover budsjett må 

forhåndgodkjennes av hovedstyret

Innkjøp adm, arr og anlegg 

innenfor budsjett  - x x x

Innkjøp adm, arr og anlegg 

utenfor budsjett 500.000 x

Større investeringer skal tas opp på 

årsmøte. Angitt beløp er ren utgift 

for VIL (uten mva, uten 

dugnad/tilskudd/gave)

Fakturagodkjenning via 

24SevenOffice, gruppene  - x x

Fakturaer som gjelder gruppene går 

først til øk.ansv. i gruppa før 

godkjenning hos daglig leder. 

Unntak: Dommerregninger blir 

utbetalt uten annen godkjenning 

enn at de er sendt fakturamottak.

Obs: Adm.medarb. og daglig 

leder har pr okt 2018 tilgang 

til alle brukernavn og passord 

i 24SevenOffice

Fakturagodkjenning via 

24SevenOffice, utenfor 

gruppene x x

Fakturaer som ikke gjelder gruppene 

går først til daglig leder og deretter 

til styreleder.

Utføre betalinger via 

24SevenOffice x

Utføre betalinger utenfor 

24SevenOffice x x x x

Utleggsrefusjoner, tilbakebetalt 

depositum mm. Utgifter til 

gruppene skal være klarert med 

øk.ansv i gruppa. 

Bankene krever kun 1 

signatur. Bilag må signeres av 

2, da NIF krever at betalinger 

skal godkjennes av 2 

personer.



Kontanthåndtering og veksel x x x

Pr okt 2018 har styreleder tilgang til 

uttak i SR-Bank men ikke i 

Sparebanken Vest

Bankene krever kun 1 

signatur. Bilag må signeres av 

2, da NIF krever at betalinger 

skal godkjennes av 2 

personer.

Signaturrett x

Fra BRREG: Signatur er en 

fullmakt til å opptre og 

underskrive på vegne av 

foreningen. Signatur gir for 

eksempel rett til å ta opp lån, 

kjøpe eller selge fast eiendom 

på vegne av foreningen. Hvis 

ikke annet er bestemt i 

vedtektene, er det 

foreningens styre som har 

signatur i fellesskap. Styret 

kan tildele signaturretten til et 

utvalg styremedlemmer, eller 

til andre roller i foreningen. Se 

prokura. 



Prokura x x

Prokura på VIL står i Brønnøysund 

med daglig leder og styreleder hver 

for seg. 

Fra BRREG: Prokura er en 

fullmakt til å opptre og 

underskrive på vegne av 

foreningen i det meste som 

angår driften. Prokura kan 

ikke brukes til å behefte eller 

selge foreningens faste 

eiendom. En person som har 

fått tildelt prokura kalles 

prokurist. En forening kan gi 

prokura til en eller flere 

personer. Hvis det er flere, 

kan man velge om de skal ha 

fullmakt hver for seg, eller i 

fellesskap. En person som har 

prokura kan ikke overføre den 

til en annen person.

Tildele administratorrettigheter 

til bankkonti x x

De med prokura kan tildele 

adm.rettigheter. De med 

adm.rettigheter kan tildele 

brukerrettigheter til andre.

Adm.medarb og daglig leder 

har adm.rettigheter i SpB Vest

Godkjenne årsregnskap  - x x

Skal godkjennes av både daglig leder 

og hovedstyret. Fremlegges på 

årsmøtet

Godkjenne budsjett  - x

Hovedstyret legger frem samlet 

budsjettforslag. Gruppene skal 

involveres i sine budsjett.


