Kort beskrivning vad en ”lagkassör” ska göra:
Viktigt att du går in på Sunderby SK:s sida och läser våra Stadgar, Policy och Administrativa
handboken. Du finner dem under: Styrdokument för Sunderby SK.
Budget
Göra en enkel budget för hur du och de andra ledarna tror att säsongen kommer att se ut.
Tex vilka cuper ska ni på (kostnader samt intäkter), matchställshyra, planhyror, inköp av
kläder mm. Om ni planerar att ta en föräldrar avgift och sälja tex toalettpapper.
Budgeten ska lämnas till sektionskassören.
Lagkassan
Hålla koll på saldot i lagkassan. Enklast är att du mailar kansliet så skickar vi rapporter
tillbaka till dig.
VIKTIGT: alla inköp, fakturor, betalningar, inbetalningar skall gå via kansliet. Det är inte
tillåtet att ha egna konton.
Fakturor mm
Fakturor som gäller laget mailar vi dig och frågar om de ser okey ut, kolla då att det är rätt
summa mm och svarar att den är godkänd.
Egna utlägg
Behöver laget pengar till tex domararvoden, till en cup mm så kan vi sätta in ett förskott eller
få kvittera ut pengar på kansliet. Förskottet kvitteras sedan bort med originalkvitton och
domararvodes kvitton. Väldigt viktigt med originalkvitton!
Föräldrar bidrag, försäljning mm
Summorna 200,400 och 500 för föräldrar bidrag får inte användas.
Använd i stället tex 211, 511 osv så är det lättare att hitta inbetalningar om inte är rätt
markerade. Vid inbetalningar så är det viktigt att det markeras med namn samt lag Tex FF11.
För att hålla koll på vilka som betalat så maila kansliet så får du en rapport.
Swish
Varje sektion har ett eget swish nummer och vid betalning skriver man även där vilket lag
det gäller. Vi på kansliet kan fixa swish skyltar om ni behöver tex vid fikaförsäljning eller vid
försäljning av grejer. Då markerar vi skylten med lagets namn så då blir det lite lättare.
Övrigt
Kassören håller även koll på att alla betalat medlemsavgiften samt aktivitetsavgiften.
Vi mailar dig när vi ser att någon inte betalat trotts påminnelser.
Bra att du är informerad om vilka avgifter som finns i föreningen.

Givetvis är det bara att höra av sig till kansliet om du har frågor,
vi hjälper så gärna till!

