Frillesås FF
Lagaktiviteter och lagförsäljning
Inom idrottsföreningarna är det ganska vanligt att enskilda lag ibland vill göra en särskild
aktivitet som ligger utanför de ekonomiska ramar som klubben kan erbjuda. Det kan gälla ett
träningsläger, att resa och vara med i en cup eller ett utbyte med någon vänklubb.
När sådana ligger utanför vad klubben kan erbjuda via ordinarie budgetförfarande är det
vanligt att lagets medlemmar själva finansierar aktiviteten genom lagförsäljning eller
arrangemang (av t ex träningscup, loppis).

Lagaktivitet
Ett lag som vill genomföra en aktivitet skall ta upp detta med sin sektion. Om sektionen
stödjer aktiviteten får laget genom ansvarig lagledare genomföra aktiviteten.
Större aktiviteter (t ex egen träningscup, loppis) kräver godkännande av styrelsen.
Lagledaren skall då informera sekreteraren om aktiviteten (som stödjs av sektionen), minst 3
månader före planerat genomförande. Sekreteraren tar därefter upp förslaget i styrelsen.
Sekreteraren meddelar lagledaren beslutet.

Lagförsäljning
All försäljning av produkter ska anmälas av ansvarig lagledare till föreningens sekreterare
minst en månad före planerad försäljningsstart. Detta för att undvika konkurrerande
försäljning mellan lagen. Sekreteraren beslutar om försäljningen och meddelar ansvarig
lagledare och informerar även kassören.
Vid lagförsäljning (inklusive t ex anmälningsavgifter till egen cup) skall hela vinsten från
försäljningen sättas in på klubbens bankgiro 5413-4168. Inbetalningen märks med lagets
namn. Därefter fördelas pengarna enligt gällande regel. Lagets pengar bokförs av kassören i
lagkassan.
För försäljning som görs i föreningens namn finns en grundregel att 75% av vinsten går till
lagkassan och 25% till föreningen. Detta gäller även anmälningsavgifter för egna cuper och
loppisar.
Exempel: Ett lag säljer kakor och vinsten från försäljningen blir 5 000 kr. Då går 3 750
kr till lagkassan och 1 250 kr till föreningen.
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Frillesås FF
Försäljning i kiosk vid egna arrangemang
Vid försäljning i kiosken gäller andra regler. Säljande lag får vid egna
arrangemang/aktiviteter 25% av försäljningen (omsättningen) av kioskens varor och 100%
av försäljningen (omsättningen) av eget hembakat bröd/kakor. Detta kräver att försäljning av
hembakat bokförs separat vid försäljning (Frillesås FF Kioskförsäljning). Vid
kioskförsäljning i samband med matcher och sammandrag går dock all försäljning (utöver
hembakat) till föreningen.
Exempel: Ett lag har kiosken öppen under ett eget arrangemang (godkänt av styrelsen)
och säljer även hembakat. Vid stängning slutar försäljningen på 1 200 kr varav 200 kr
utgör hembakat. Laget får då 250 kr (25% av 1 000 kr) plus 200 kr, vilket blir 450 kr.

Lagkassa
Föreningens kassör bokför och har kontroll på innestående belopp i lagkassan.
Ledarna är ansvariga för att lagkassan har teckning för den planerade aktivitetens utgifter.
Om kostnaden överstiger innestående belopp i lagkassan är lagledarna ansvariga för att
mellanskillnaden betalas.
Utbetalning från lagkassa kräver uppvisande av kvitto/faktura.
För att minimera ledarnas hantering av pengar som tillhör laget eller föreningen bör avgifter
t ex anmälningsavgifter till egen cup, kostnad för spelares träningsställ faktureras av
föreningen.
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