Frillesås FF
Attestinstruktioner för Frillesås FF
Denna instruktion anger vad ansvarig ledare har rätt att inköpa och attestera. Inköps och
attesträtt är personliga och ansvaret kan inte delegeras. Attestberättigad kan ge annan person
i uppdrag att genomföra ett inköp och att kontrollera fakturor men är därigenom inte befriad
från sitt ansvar.
Vad som inte regleras genom denna instruktion skall godkännas och slutattesteras av
föreningens ordförande eller kassör.
1.

Likvida konton
Nedanstående funktionärer äger rätt att teckna föreningens bankgirokonto enligt följande:
Bankgiro

5413-4168

Föreningens kassör och ordförande, var för sig

Företagskonto

8388-1,4 106 912-1

-”-

Placeringskonto

8388-1,4 106 914-7

-”-

Varbergskonto

8388-1,4 106 913-9

-”-

Mixfond

7484-80-94569

-”-

Till föreningen ställda checkar och kontanta medel skall utan dröjsmål sättas in på
föreningens bankgirokonto.
2.

Kontantkassor
För att underlätta de olika lagens och cafeterians verksamheter och behov av medel för
kontant utbetalningar, t.ex. för inköp, skall det finnas möjlighet att ha tillgång till
kontantkassa (förskott). Domararvoden skall i första hand betalas ut via bank. Den som har
mottagit/kvitterat ut sådan kassa skall noga spara kvitton på utläggen och löpande föra
kassabok och redovisa sina utgifter (kvitton) och kassa till föreningens kassör. Sådan
avstämning skall ske när föreningens kassör så åberopar, dock minst varje halvårsskifte.
Efter avslutad säsong skall kontantkassan (kvitton) slutredovisas. Förnyat förskott lämnas
inte ut utan att den ”gamla” kassan har stämts av med kassören.
Inom föreningen har följande funktionärer rätt att utkvittera kontantkassor:
Funktion

Maxbelopp

Ansvarig för Cafeteria/kiosk

4000:-

Sektionsordförande

3000:-

Truppledare seniorlag

2000:-

Truppledare ungdom

2000:-

Ungdomsledare, per lag

1000:-
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3. Postärenden
Utkvittering av postförsändelser sker i enighet med separat fullmakt.
4.

Attestberättigade funktionärer och gränser för deras rätt att bestämma om inköp.
Klubbstyrelse
A. Generell attesträtt
B. Generell attesträtt
C. Generell attesträtt
D. Generell attesträtt
D. Fotboll
E. Handboll
F. Innebandy

50000:50000:100000:obegränsat belopp
1000:1000:1000:-
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Föreningens ordförande
Föreningens kassör
Föreningens ordförande och kassör i förening
Styrelsen
Sektionsordförande
Sektionsordförande
Sektionsordförande

Maj 2016

Ekonomi sid 2 (2)

