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Saksopplysninger

Ansvar

2016/72

Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte

Steinar

2016/73

Anskaffelse av traktor inkl oppbevaring og driftsmodell

Vedtak – ingen merknader

1)

Valg av traktormodell og utstyrsnivå
Tilbud 1 er fra AK Maskiner avd Stjørdal med en samlet pris for
traktor (New Holland) og utstyrsnivå på kr xxx xxx ex mva.
Tilbud 2 er fra Felleskjøpet (FK) og er todelt
1) Traktor (John Deere 4049R) inkl nødvendig utstyr som
motorvarmer, arbeidslys og vinduspusser bak. Inkl frakt og
montering er samlet pris på xxx xxx ex mva.
2) Sneskjær 3,5m, snefres og gjødselsspreder. Inkl nødvendig
utstyr er samlet pris xxx xxx ex mva.

Klubben har kosteutstyr for traktor, sneskjær 5m og overflaterenser. FK
har sett dette utstyret og har bekreftet at dette kan benyttes. Vi har
likevel valgt å innhente tilbud på sneskjær 3,5m siden dette sammenslått
kan fraktes langs vei samt at vårt 5m skjær ikke er optimalt for oppgaven
gitt traktorens størrelse.
MIL Fotball vurderer Felleskjøpets tilbud til å være best både
utstyrsmessig og økonomisk. Se eget vedlegg fra arbeidsgruppe
bestående av Øyvind Haugan, Aage Nordahl og Frode Forbord.

2)

Driftsmodell

3)

Finansieringsløsning for
Tilbud 1 er fra Landkreditt Finans, se vedlegg
Tilbud 2 er fra Sparebank 1 Finans Midt- Norge AS, se vedlegg
MIL Fotball vurderer tilbud 2 å være økonomisk mest fordelaktig.

4)

Oppbevaring
MIL Fotball ønsker å bygge en garasje ved Viksletta kunstgress. Vi har
vært i kontakt med kommunen, og dette vil trolig la seg gjøre. Vi har ikke
klarlagt eksakt plassering. Garasje er MIL Fotballs foretrukne løsning. Vi
anser at vi ikke har tid til å sette opp garasjen før traktoren ankommer, og
vi har følgelig valgt å vurdere en midlertidig oppbevaringsløsning.

Styret

Frist
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Teltspesialisten har gitt følgende tilbud på oppsett av telt egnet for
formålet:

5)

Budsjettkonsekvens 2017 og fremover
MIL Fotball må betale alle utgifter inkl mva. Vil få refundert noe av dette
løpende (estimert til under 5 % av mva). MIL Fotball har ikke tillagt
refundering av mva vekt i vår vurdering. Vi vil få noe høyere mva
kompensasjon gjennom årlig tilbakeføring. Vi har heller ikke tillagt dette
vekt i vår vurdering.
Økonomiske konsekvenser:
1) Traktorens utstyr
2) Forskuddsleie
3) Teltleie
4) Månedlig leasingbeløp
5) Etableringsgebyr og tinglysningsgebyr
6) Økt honorar til baneansvarlig
7) Forsikring, drivstoff, vedlikehold og servicer
8) Årlige kostnader estimeres til ca kr
9) MIL Fotball har ikke tillagt eventuelle inntekter fra mva
refusjon/ kompensasjon, brøyteoppdrag og annen aktivitet vekt
i vår vurdering
Vurdering:
MIL Fotball vurderer å ha økonomisk dekning innenfor eksisterende
budsjettrammer for å kunne drive traktorvirksomheten. Vi anser det ikke
nødvendig å øke eksempelvis treningsavgiftene for dette formålet. I
eventuelle tilfeller hvor andre uforutsette utgifter sammen med
traktorutgiftene belaster avdelingens økonomi ut over budsjett, vil MIL
Fotball i første rekke raskt kunne kutte løpende kostnader gjennom å
redusere bruk av Abrahallen. I 2016 er estimerte kostnader til leie av
treningstid i Abrahallen kr xxx xxx (budsjett kr xxx xxx). En økt satsing på
sponsorinntekter vil kunne bedre avdelingens inntekter på sikt. I budsjett
for Abrahallen AS for 2017 er innstilling fra daglig leder at ansvarlig lån
renteberegnes med x % pa, noe som vil gi MIL Fotball økte inntekter med
kr xx xxx under forutsetning av at dette beløpet tilfaller fotball.
MIL Fotball vil gjennom å eie egen traktor kunne spare utgifter vi i dag har
for innleid brøyting (innhentet tilbud høst 2016 for 2017 er over kr xxx
xxx). Likeledes vil vi selv kunne utføre etterfylling av granulat og lufting/
børsting av kunstgress som i 2016 kostet rundt kr xx xxx.
MIL Fotball vil likevel tilstrebe at traktorutgiftene ikke belaster lagenes
aktiviteter.
MIL Fotball vurderer behov for traktor som nødvendig for å ivareta det
løpende vedlikeholdet av våre anlegg, også på sommertid.
Vedtak – enstemmig vedtatt

30.10.2016
Steinar Lille

