
Bedrifskonto Hommelvik Fotball 
 

I Hommelvik fotball har hvert lag utsett en disponent som har tilgang til 
lagets konto. Denne kontoen kan også brukes av kasserer i fotballen, som 
har mulighet å føre penger fra lagets konto til driftskontoen for utlegg. 
 
Kontoen skal brukes for betaling av cuper, vekslepenger,  kostnader for 
dugnader og generelle utlegg  samt innskudd fra dugnader og cuper. 
 

Retningslinjer bedriftskontoer: 

 

1. Hvert lag skal ha en perm merket med eks G 05 (unntak junior og senior) 
,som er delt inn etter måned. 

2. Fakturaer, kvitteringer og andre bilag skal settes bak aktuell måned.  
Før bilagene leveres til kasserer skal det skrives ut en kontoutskrift 
fra første til siste dato i aktuell måned. Hver kontoutskrift skal ha 
bilag fra aktuell måned bak seg.  
 
Det er disponentes ansvar å se til at det finnes et bilag for hver 
banktransaksjon. 
 
Bilagene i permen kan gjerne støttes av en tekst, f.eks. utlegg på 
Storsjøcupen - frokost 38 pers, sommeravslutning med 125 deltagere  
innkjøp av premier eller inntekt kalenderdugnad. Rene overføringer 
mellom kontoer kan kun støttes av tekst på kontoutskrift som for 
eksempel ”utlegg Ove for pizza”. Kvitteringen for pizza skal finnes i 
permen på riktig måned. 
Bilagen skal leveres til kasserer snarest: 

 i mars ( bilag for jan og feb) 
 i mai ( bilag for mars og april)  
 i august ( bilag for mai, juni og juli) 
 i oktober ( bilag for august og september) 
 i januar ( bilag for oktober, november og desember). 

3. Coop kvitteringer fra butikken, som det sendes faktura på, skal spares 
som bilag men betales av driftskontoen.  Kasserer trekker beløpet 
direkte fra lagskonto. HUSK å oppgi lagets navn for eksempel J 05 og 
ikke navnet på den som handler som referanse på faktura. 

4. All bestilling av utstyr fra MX Sport skal gå via Egil. Dette leveres ut fra 
Thomasbua og faktureres av kasserer ”til disponenten”. Disponent 
betaler fakturaen som sendes via medlemsnett. 



5. Innbetalinger fra lagmedlemmer for dugnader og egenandeler skal 
betales inn til lagskontoen. Her er det viktig med gode rutiner fra 
foreldre som husker at innbetalingen skal merkes med navn på deltager 
og cupnavn. 

6. Kontanter som settes inn i banken, får en kvittering fra automaten. 
Denne skal merkes med tekst som dugnadspenger kalender, overskudd 
sonekveld eller vekslepenger og settes i permen. Her er ikke det nok 
med teksten J05. 

 
 
 
 
Ønsker et lag å ha en ny disponent av lagskontoen skal det rapporteres til 
kasserer. Byttet kan ta litt tid da dette skal meldes fra til banken.  
 
Denne løsningen gir laget en oversikt på lagets midler til enhver tid . 
Regnskapet over hvert lag blir oppdatert hvert kvartal. Hommelvik Fotball 
håper at vi sammen kan skape gode rutiner og gi hvert lag en god 
økonomisk oversikt.  
 
Mvh 
 
Kasserer 
 
Karin Liljeblad 

 
 
 
 
 
 
 


