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SIK Innebandy lagkassörinformation
Information till alla SIK IB-lag om vilka regler som gäller för att hantera lagkassor, domarpengar och
lagsponsring.
1. Lagkassor.
Se separat dokument vad som gäller. Det som är viktigt att komma ihåg är att lagkassan ingår i SIKs
bokföring och ska därför redovisas till SIK senast 10 januari samt 31 maj genom att lagkassören
skickar en excelfil med intäkter, utgifter och saldo till mig (fredrik.juhlin@telia.com). Överskott över
5000 kr ska betalas in på SIK IBs

pg 77 17 78-8
och öronmärks för laget. Det är en säkerhetsåtgärd för laget (fall har inträffat i andra föreningar där
pengarna inte gått att få ut, tex pga dödsfall av den som har lagkontot). Stora belopp får inte finnas på
lagkontot under längre perioder och ska betalas in på SIK IB pg för lagets räkning.
Ett bankkonto/pg (privat) öppnas av lagkassören men får inte heta något med SIK eller Sundbybergs
IK. Men tex "Innebandy P02" går bra. Kvitton och verifikat samlas in och sparas av lagkassören.
2. Domarpengar
Om man får domarpengar utbetalda i förskott ska dessa redovisas. Outnyttjade pengar betalas tillbaka
till SIK IB pg-konto efter säsongsavslut så lagets skuld ”nollas”.
Samla in Domarkvitton på varje hemmamatch. Dessa domarkvitton måste skickas till SIK IB
sekt.kassör senast 10 Jan för höstens hemmamatcher och senast 15 maj för vårens hemmamatcher.
Domarkvittona är verifikat som ingår i redovisningen samt löneuppgift måste skickas till
skattemyndigheten av SIKs kanslist. Domarkvittona måste ha fullständigt personnummer på domarna.
Domarkvitton skickas till:
Fredrik Juhlin
Oskarsvägen 7
172 76 Sundbyberg
märk kuvertet "Domarkvitton Lag XY”
3. Sponsring
Speciella regler gäller för sponsring: Kontakta alltid Sektionsstyrelsen vid sponsring då sponsring ska
godkännas av SIKs styrelse. Endast SIKs firmatecknare får skriva på sponsringsavtal (SIK
styrelseordf bla), inte någon i laget. Det utgår reklamskatt på 8% på all sponsring så räkna av en del
av sponsringsintäkten om ni fått sponsring godkänd. SIKs logga är varumärkesskyddad så den får inte
tryckas på materiel utan godkännande. Ett företag får inte beställa varor och ge till laget direkt och
betala mot faktura (populärt då de kan kvitta momsen). Det måste gå via SIK (skatteverkets regler).
Se bifogat dokument för mer information.
4. Övrigt
SIK betalar anmälningsavgift för 1 cup per lag och säsong.
SIK medlemsavgift betalas separat (faktura skickas ut från kansliet i början av året).
SIK IB sektionsavgift betalas separat (faktura skickas ut från kansliet i oktober)
De kan ej betalas på samma inbetalning, ej heller kombinerad inbetalning om man är med i flera
sektioner. Betala allt separat.
Var noga med att rapportera aktivitetsnärvaro i MyClub. Det ger mycket LOK-stöd för föreningen! Som
aktivitet räknas träning, match inklusive samling innan, lagkväll, annan lag befrämjande aktivitet om
minst 1 timme och den ska vara ledarledd. Max 1 aktivitet per dag räknas.
Idrottslyftet: När man går ledar- och tränarkurser kan SIK IB få stödpengar från Idrottslyftet. Det är
viktigt att man återrapporterar/bekräftar att man deltagit i kursen för att sektionen ska få pengar
tillbaka.
Hör gärna av er om ni har frågor.
Ylva på kansliet kan hjälpa till i många fall.

Fredrik (kassör IB sektionen)
076-394 98 72

