Hantering av Lagkassor
1. Allmänt
En Lagkassa är ett bokföringsmässigt konto som tillhör en specifik träningsgrupp.
Grundtanken med lagkassa är att varje träningsgrupp ska erhålla ett minimibelopp att
kunna använda för olika aktiviteter, som t ex anmälning till cuper, träningsläger eller
andra aktiviteter för att utveckla och stärka gemenskapen inom gruppen.
Lagkassan hanteras av två stycken utvalda personer inom respektive träningsgrupp
och endast de har rätt att ta använda pengar för ändamål knutet till sin grupp.
Om en träningsgrupp läggs ner och medel finns kvar på dess lagkassa, tillfaller alla
kvarstående medel GIF (inga utbetalningar får ske i samband med att en grupp läggs
ner). Dessa kvarstående medel förs över till en generell lagkassa, varifrån samtliga
träningsgrupper kan ansöka om ett extra bidrag till sin lagkassa (för att t ex genomföra
ett träningsläger eller dylikt). Beslut tas av styrelsen om extra bidrag ska beviljas.
1.1.

Grundbelopp

GIF tillskjuter årsvis ett s.k. grundbelopp till respektive lagkassa för att ge förutsättning
för respektive träningsgrupp att t ex delta i cuper. För beräkning och fördelning se pkt
2. OBS! Deltagande i Lödde Cup anses motsvara seriespel och ej cupspel!
1.2.

Eget tillskott

Dessutom kan varje träningsgrupp samla in pengar till sin lagkassa. Insamlade pengar
sätts in på GIFs bankkonto men motsvarande belopp tillförs bokföringsmässigt
lagkassan.
1.3.

Deltagande i arrangemang

Vid deltagande som funktionär vid ett arrangemang erhåller träningsgruppen en s.k.
”cuppeng”. Fr o m 2018 uppgår denna ”cuppeng” till 1 000 kr per deltagande i ett
specifikt arrangemang men det är styrelsen som bestämmer storleken på
”cuppengen”.
1.4.

Ledarkläder

Varje år erhåller respektive lagkassa ett belopp för ledarkläder, som gör att man inom
träningsgruppen själv bestämmer när man köper sina kläder. GIFs policy är en ny
träningsoverall per ledare vart tredje år och för max tre ledare inom gruppen.
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Beställningen av kläder görs av materialansvarig (ungdom) i klubben och ska tydligt
märkas vilken grupp som beställt samt vilken person som ska ha kläderna.
1.5.

Uttag/Utnyttjande av lagkassa

All hantering av lagkassan görs genom mail till genarpsif.ekonomi@telia.com och det
kan endast göras av de två utnämnda personerna. Om man haft kostnader rörande
gruppen och vill ha ersättning för detta, ska kvitto bifogas (e-brevet) för bokföringen.
2. Beräkning och fördelning av Grundbeloppet
Varje år i samband, med budgetarbetet, fastställer styrelsen en totalsumma som ska
fördelas per träningsgrupp. Tanken är att varje grupp ska kunna anmäla sig till 4 st.
cuper per säsong (OBS! Lödde Cup anses ej var cupspel utan seriespel). Beloppet
som ska täcka 4 st. cuper är fr o m 2018 fastställt till 4 000 kr (styrelsen har rätt att
årligen revidera beloppet). Då GIF har fem verksamma träningsgruppen under 2018
blir totalsumman 20 000 kr. Denna totalsumma (om 20 000 kr) fördelas per grupp
baserat på antalet deltagare per träningsgrupp vid beräkningstillfället.
Beräknings- och Fördelningsexempel Grundbelopp 2018:
Belopp per grupp (för 4 st cuper)
Antal träningsgrupper
Totalsumma
Antal deltagare:
P 04-06
P 07
P 08-09
P/F 10
P/F 11-12

St.
22
20
12
23
27
104

4 000
5
20 000 = ska motsvara budgeterat belopp på konto 4320

%
Fördelning, kr
21%
4 231
19%
3 846
12%
2 308
22%
4 423
26%
5 192
100%
20 000

Lagkassa:
Ingående balans
+ Grundbelopp
+ Eget tillskott
+ Cuppeng (vid deltagande i arrangemang)
+ Ledarkläder
- Uttag/Utnyttjande av lagkassa
= Utgående balans
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