Retningslinjer for oppretting av lagskontoer
Som dere vet ble Emblem IL Fotball i 2014 -for 2. år på rad, og som 12 av 70 klubber i
kretsen- gitt utmerkelsen «Kvalitetsklubb» i Sunnmøre fotballkrets. Dette forplikter klubben
til å ha klare retningslinjer på alt fra sportslige aktiviteter til det administrative og økonomiske
I forbindelse med at lagene nå kan få 50 % av fortjenesten fra klubbens salgskampanjer i
2015 til laget, har styret satt noen felles kjøreregler for inntekter til lagskontoer. Noen lag har
opprettet egne lagskontoer allerede f. eks i forbindelse med deltakelse i større cuper.
Første salgskampanje blir i slutten av april (produkter blir omega 3 og Emblems-kaffe).

«KJØREREGLER» FOR OPPRETTING AV LAGSKONTOER:
•

•
•

•
•
•
•

Laget må ha egen økonomiansvarlig (kan være lagleder, eller annen foresatt/spiller), som
oppretter en egen konto til laget (noen lag har dette allerede, og trenger ikke opprette
ny). Klubben kan også være behjelpelig med å få opprettet konto i Sparebanken Møre, som er
vår sponsor og bankforbindelse. Ta da kontakt med Rolf Østrem eller Kjell Tore Bondevik.
Økonomiansvarlig på laget vil bli forespurt av kasserer i fotballgruppa om kontoutskrift fra
lagskontoen 2 ganger pr år.
Økonomiansvarlig har ansvar for å levere inn samlebestilling for laget til klubbens
salgskampanje, denne skal påføres lagets kontonr. og signeres av 2 fra laget + en fra styret
ved innlevering.
Pengene på lagskontoen kan brukes til f. eks fergekort, overnatting på cuper, sosiale
arrangementer, betaling av eksterne trenere mm.
De som hospiterer jobber for det laget de opprinnelig hører til.
Pengene dere tjener går til felleskassen for laget, pengene følger laget dersom en spiller slutter
med fotball eller skulle gå til en annen klubb.
Laget bestemmer selv om det er flere oppgaver det er naturlig at den økonomiansvarlige tar
seg av, f. eks innkjøp av fergekort mm. Det varierer hvordan lagene ønsker og har behov for å
organisere seg administrativt.

Som nevnt vil første salgskampanje bli i slutten av april, så innen den tid må de lagene som
ønsker det organisere seg med konto og ansvarlig person.

Mvh styret, EIL fotball

