
 

ARBETSBESKRIVNINGAR –ROLLER 

STYRELSEN 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och 
dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 
medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt säkerställa att gällande lagar och 
bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela 
arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta föreningens medel. Se mer under 
föreningens stadgar. 
 
Roller 
KASSÖR 
Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören 
förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig för det löpande 
ekonomiska arbetet som bokföring, fakturering och registrering av medlemsavgifter, 
betalning av fakturor och att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i 
föreningen. Ansvarar även för att deklarera, lämna inkomstuppgifter till Skatteverket och 
betala arbetsgivaravgifter om så är fallet. 
 
Bokföring 
Bokföring kan förklaras som systematisk dokumentering av ekonomiska händelser. 
Bokföringen ska ge en klar bild av och återge hur föreningens pengar har använts och från 
vem eller vilka föreningen har fått pengar. Samtliga ekonomiska händelser i föreningen ska 
dokumenteras. De uppgifter som visar dessa ekonomiska händelser: kvitton, 
utbetalningsbesked, inbetalningsavier osv., kallas verifikationer. Alla verifikationer ska 
sparas. De ligger till grund för bokföringen då de tydliggör och styrker de siffror som finns i 
bokföringen. Det är viktigt att kassören har ett system för att spara verifikationerna. De bör 
vara numrerade och sparas i kronologisk ordning så det är lätt för den som önskar att ta del 
av dessa kan göra det. 
 
En verifikation ska innehålla: 
- Datum när den sammanställdes 
- Datum som avser den ekonomiska händelsen (t.ex. datum för köpet) 
- Kort beskrivning av köpet eller den ekonomiska händelsen 
- Beloppet med en specificering av momsen 
- Motparten, affären eller företaget som har sålt eller köpt varan/tjänsten 
 
Ibland får man inte alla dessa uppgifter vid ett köp. Då kan man skriva en egen verifikation 
och ta med uppgifterna ovan. 
 
Bokföringen i Onsala Innebandy görs genom ett bokföringsprogram på klubbdatorn för att 
medlemmarna ska kunna ha insyn i hur styrelsen sköter föreningens ekonomi och ska kunna 
utkräva ansvar. 
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Budget 
Det är kassörens ansvar att ge ett förslag till budget. Denna budget ska sedan medlemmarna 
besluta om på årsmötet. En budget är en prognos över planerade ekonomiska händelser. 
 
Det innebär hur kassören föreslår att föreningen ska använda 
sina pengar och hur man planerar att få pengar till föreningen. 
Budgeten är en central handling eftersom den talar om för 
styrelsen hur medlemmarna vill använda föreningens pengar. 
Detta blir ett ledande verktyg för styrelsen under verksamhetsåret. Styrelsen får också en 
större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska 
resurserna med mera. 
 
Resultat-, balansräkningar och bokslut 
En resultaträkning är en sammanställning av föreningens intäkter och kostnader. En 
resultaträkning ger en bild över ekonomiska händelser i föreningen över en tid. För varje 
räkenskapsår sammanställs en resultaträkning som kan jämföras med budgeten för samma 
år eller resultaträkningar från föregående år. En balansräkning är en förteckning av de 
tillgångar och skulder som föreningen har vid en bestämd tidpunkt. Kassören presenterar 
föreningens ekonomiska händelser på varje styrelsemöte. 
 
Ett bokslut innebär att man avslutar den ekonomiska boken för ett räkenskapsår. 
Räkenskapsåret (verksamhetsåret) i Onsala Innebandy är mellan 1 maj - 30 april. I ett bokslut 
sammanfattas den ekonomiska delen av föreningens arbete. Att göra ett bokslut innebär att 
man sammanställer alla ekonomiska händelser och transaktioner i en resultat- och 
balansräkning. 
 
Sammanfattning arbetsuppgifter: 
• Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen inom förfallodatum. 
• Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl, 
• Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens 
räkenskaper, 
• Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, 
• Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, 
• Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, 
• I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, 
kontrolluppgifter och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, 
• Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, 
• Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens 
byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande 
sätt. 
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Uppskattad arbetsbelastning, Kassör (tim/mån) 
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