
 

Veiledning for økonomiansvarlig for lag (årsklasser) i SIL Håndball. 

Generelt. 
For at klubbens totale økonomi skal være sunn og trygg er vi alle avhengig av at vi følger denne 
instruks. Klubben er hovedansvarlig for lagkassene i de respektive årsklasser. Lagkassene er ment å 
dekke kostnader som tape, isposer, sosiale aktiviteter, turneringer ut over de to turneringene 
klubben dekker pr sesong, etc. Tunge kostnader som påmelding til regionsserier, trenerhonorar, 
forsikringer, halleie, honorar til ansatte og lignende dekkes av klubben. Når nye årsklasser etableres 
får de konto med kr 3.000,- i startkapital fra klubben. Klubbens regnskapsfører fører regnskapet for 
lagkassene. 

Oppgaver for økonomiansvarlig. 
 

1. Ha overordnet oppsyn med lagets (årsklassen) sin økonomi. Kontoutdrag sendes ut 3 ggr pr 
år fra klubbens regnskapsfører. Regnskapsfører kan til en hver tid kontaktes for å få 
kontoutdrag. 

2. Be regnskapsfører effektuere utbetaling som skal skje fra lagets konto. 
3. Be regnskapsfører effektuere fakturering ved f.eks dugnadsarbeid og annet. Regnskapsfører 

følger opp med evt purring og lignende ved manglende betaling. 
4. Informere lagledelse om økonomisk status, samt påse at konto ikke har varig negativ saldo. 
5. Påse at all omsetning generert av laget går via lagskontoen i klubben. (Se pkt 2 nedenfor) 

Kjekt å vite. 
1. Klubben kan innvilge kreditt på lagskontoer ved for eksempel å forskuttere ved påmeldinger 

til dyre turneringer, reiser og lignende. Et krav er imidlertid at økonomiansvarlig kontakter 
regnskapsfører for godkjenning og at det framvises en plan for tilbakebetaling. 

2. SIL Håndball er registrert i Brønnøysundregisteret og er som følge av det berettiget 
momskompensasjon. Momskompensasjon er en ordning som ble opprettet for noen år 
tilbake som følge av bortfall av spilleautomatinntekter. Momskompensasjonen har de siste år 
vært ca 5% av klubbens omsetning. Følgelig er det viktig at all omsetning i lag og klubb blir 
bokført av klubbens regnskapsfører. 
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