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Retningslinjer lagkasser:
Utdrag NFF (http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFFKvalitetsklubb/Niva1/Organisasjon/Okonomistyring/ )
LAGSKASSE
En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte
lagskassene. Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup eller
treningsleir, og forslaget om å opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet.
Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange spørsmål for klubbledelsen.
Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen lag i klubben skal kunne vokse seg
sterkere og rikere enn andre.
Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant foreldrene som skaffer både sponsorer og
nye bager. Engasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft og inntektskilde i alle
frivillige idrettslag, men også dette engasjementet må ledes av styret.
Det er klubben som er sjef. Og derfor må også klubben ha en klar struktur på lagskassene
for å ha kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien.
Det viktigste å fortelle de ivrige foreldrene er følgende:
•

Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag.

•

All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en
hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig raskt.
VIF har følgende holding:
•
•
•
•

•

VIF følger NFF sine retningslinjer
VIF benytter i hovedsak SuperInvite for sparing (eget prosjekt/ link til innbetaling)
VIF oppretter egne ”arrangementer” i SuperInvite etter forespørsel
Gebyrene som påløper i forbindelse med innbetaling via SuperInvite, vurderes dekket av
VIF avhengig av estimert omfang på transaksjonene. Alternativt vil gebyrene måtte
dekkes av de enkelte lagene
Unntak fra bruk av SuperInvite kan forekomme, bl.a der lagene mottar andel av
dugnadsinntekter, eller der det ikke skal gjøres innbetalinger fra de enkelte spillerne/
foreldrene, evt der annen forsvarlig rutine er etablert

Styret/ Kasserer

NY BETALINGSLØSNING FOR MEDLEMSKONTINGENT
OG SPILLERAVGIFT
Vardal IF er stadig i utvikling. I den forbindelse har styret i Vardal IF innført ny
betalingsløsning for alle sine arrangementer, inkludert medlemskontingenter og
spilleravgifter.
Alle registreringer og innbetalinger skal nå foregå elektronisk.

Vardal ønsker i den forbindelse å informere om den praktiske fremgangsmåten.

Medlemskontingent og spilleravgift;
1. Følg link på VIF sin hjemmeside: www.vardal.no
2. Velg type medlemskap/ spilleravgiftskategori
3. Følg anvisningen om utfylling av påkrevet informasjon
4. Betalingen gjøres med betalingskort/ kredittkort (sikker løsning gjennom PayPal)

Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt.

Ann Elisabeth Jevnesveen – kasserer@vardal.no

Rutine oppfølging av innbetalinger og overføring
av midler til VIF sin bankkonto
1. oversikt over innbetalinger eksporteres fra SuperInvite
a. kan sorteres pr lag, årstall, type medlemskap
2. oversikt over innbetalte kontingenter oversendes til laglederne minimum en gang pr mnd
3. laglederne følger opp manglende innbetalinger
4. periodemessig overføres midler fra PayPal-konto til VIF sin bankkonto

