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Dokumentet	  syftar	  till	  att	  tydliggöra	  riktlinjer	  som	  gäller	  för	  lagkassan	  och	  dess	  ändamål.	  
Förändringar	  kan	  ske	  vartefter	  föreningen	  beslutar	  om	  nya	  riktlinjer	  för	  lagkassorna	  i	  
föreningen.	  	  
	  
Lagkassan	  tillhör	  Team	  09	  gemensamt.	  Om	  en	  spelare	  eller	  ledare	  slutar,	  oavsett	  anledning,	  
äger	  den	  ingen	  rätt	  till	  kassan.	  Om	  en	  spelare	  eller	  ledare	  tillkommer	  äger	  den	  samma	  rätt	  som	  
övriga	  i	  laget.	  Om	  laget	  upphör	  tillfaller	  pengarna	  föreningen.	  
	  
Ansvarig	  kassör	  i	  laget	  ansvarar	  för	  lagkassan.	  Kassören	  ska	  dokumentera	  alla	  transaktioner	  som	  
sker	  på	  bankkontot.	  Kvitto	  krävs	  för	  utbetalning	  från	  bankkontot.	  Lagets	  biträdande	  kassör	  har	  
en	  revisors	  uppgift	  att	  följa	  upp	  och	  kontrollera	  lagkassans	  redovisning.	  
	  
Lagkassan	  utgörs	  av	  intjänade	  pengar	  från	  gemensam	  försäljning	  av	  varor	  och/eller	  	  
tjänster	  såsom	  fikaförsäljning,	  sponsorpengar	  eller	  andra	  gåvor	  till	  laget.	  Lagkassan	  ska	  
användas	  till	  lagets	  positiva	  utveckling	  vilket	  bland	  annat	  kan	  innefatta:	  
	  

•   Inköp	  av	  gemensamt	  material	  till	  laget	  för	  att	  kunna	  genomföra	  träningar	  och	  matcher.	  
•   Inköp	  av	  material	  för	  att	  bedriva	  caféverksamhet	  eller	  annan	  typ	  av	  arbete	  i	  syfte	  att	  

tjäna	  pengar	  till	  lagkassan.	  
•   Bidra	  till	  finansiering	  av	  spelarnas	  och	  ledarnas	  kostnader	  vid	  deltagande	  i	  cuper	  och	  

träningsläger.	  
•   Bidra	  till	  finansiering	  av	  personlig	  utrustning	  som	  tex	  träningsoveraller.	  
•   Bidra	  till	  finansiering	  av	  aktiviteter	  eller	  kostnader	  förknippade	  med	  aktiviteter	  som	  har	  

till	  syfte	  att	  öka	  lagsammanhållningen	  och/eller	  lagets	  positiva	  utveckling.	  	  
	  
Vilka	  inköp	  eller	  kostnader	  som	  lagkassan	  ska	  användas	  till	  bestäms	  gemensamt	  av	  lagets	  
ledningsgrupp.	  Om	  konsensus	  ej	  kan	  nås	  inom	  ledningsgruppen	  gäller	  majoritetsbeslut	  där	  
ansvarig	  lagledare	  har	  utslagsröst	  då	  majoritetsbeslut	  saknas.	  
	  
Ledningsgruppen	  bör	  eftersträva	  att	  lagkassan	  endast	  används	  till	  aktiviteter	  där	  minst	  hälften	  
av	  spelatruppen	  gynnas.	  Detsamma	  gäller	  vid	  beställningar	  av	  personlig	  utrustning.	  
Fördelningen	  av	  lagkassan	  vid	  aktiviteter	  och/eller	  beställningar	  ska	  vara	  lika	  mellan	  samtliga	  
spelare	  och	  ledare.	  Om	  lagkassan	  ska	  användas	  och	  att	  bidra	  till	  finansiering	  av	  aktivitet	  eller	  
beställning	  ska	  det	  framgå	  i	  informationsutskick	  till	  spelare	  och	  föräldrar.	  	  
	  
Ledningsgruppen	  ska	  främja	  en	  långsiktighet	  när	  det	  gäller	  användandet	  av	  lagkassan.	  
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