Lagskassene i Oppsal Håndball

Alle lag i Oppsal Håndball skal benytte lagskasser
i Klubbens portefølje.
Retningslinjene for dette er fastsatt av NIF.
Alle lag får tildelt en bankkonto med tilhørende
egen vipps.
Minimum 1 person på laget skal ha innsyn i
kontoen og dens bevegelser.
Kostnader
Utgifter kan f.eks. være cuper dere har meldt
dere på, innkjøp av gensere el.l.
Er det dere som mottar fakturaen, scann og send
den til Cathrine Mikkelsen.
Det samme gjør man med andre utgifter som
utlegg o.l.
Dersom vi mottar fakturaen, vil vi scanne og
sende den til lagets kasserer/foreldrekontakt for
godkjenning.
Alle beløp som skal belastes lagskassene skal
følges av et skjema som må fylles ut og attesteres
av kasserer/foreldrekontakt.
Det er utarbeidet to forskjellige skjemaer for
dette:
1) Betaling fra lagskasser
2) Utleggsrefusjon lagskasser
Vi ber om at disse følger uoppfordret med alle
kostnader som skal trekkes fra lagskontoen.
Alle utbetalinger fra klubb følger samme
retningslinjer, også for lagskontoene.
A) Utbetaling godkjennes av lagets
kontaktperson, gjerne via mail
B) Legges inn for betaling av administrasjon
v/Cathrine og godkjennes første gang.
C) Andre godkjenning foretas av
Kristin/daglig leder.
Det er tegnet underslagsforsikring for begge i
administrasjonen som godkjenner i bank.
Personen som har innsyn på kontoen for laget,
kan føre regnskap på samme måte som ble gjort
da kontoen var hos en privatperson.

Inntekter
Inntekter fra dugnader/lotterier o.l. skal settes
inn på lagets konto uten ugrunnet opphold, og
det skal oppgis hvor pengene kommer fra (f.eks.
lotteri).
Lagssponsorer
Mange lag har foreldre eller andre som ønsker å
støtte det enkelte laget.
Dette kan dere selvfølgelig fortsette med! Det er
egne retningslinjer for
godkjenning av sponsorene i forkant. Disse
gjelder fortsatt. Ta kontakt med Kristin om dere
er usikre.
Sponsorater er merverdigavgiftspliktige og skal
faktureres fra klubben. Vi opplever også at
sponsorer ønsker seg en faktura med
foretaksnummer og alt det formelle på plass.
Dette innebærer at når dere gjør en avtale om et
sponsorat, må sponsor gjøres oppmerksom på at
25% mva kommer i tillegg.
Dersom avtalt beløp er inklusiv mva, betyr dette
at beløpet blir tilsvarende lavere til lagskassen.
Avtaler man dette i forkant er det sjelden et
problem. Merverdiavgiften får de aller fleste
trukket fra i sine mva-regnskap uansett.
Når dere har inngått en avtale med lagssponsor,
send underlag til Cathrine med kopi til Kristin, og
fakturaen vil gå ut fra fakturasystemet i klubben
sentralt.
Kopi sendes til lagets foreldrekontakt.
Straks betalingen kommer inn til klubbens konto,
overføres beløpet eks. mva til lagets konto,
parallellt med at det gies beskjed til laget.
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