
Policy gällande rabatthäftes- och lotteriförsäljning 

Denna policy revideras av Torslanda HK:s styrelse varje höst. 

Idrottsrabatten, Medlems-, Träningsavgifter, överskott från TAIK blixen och andra 

arrangemang, intäkter från cafe och entré på seniormatcher och kommunala & statligt bidrag 

utgör basen för föreningens verksamhet.  

Torslanda HK:s styrelse beslutade i oktober 2020 att varje aktiv spelare i alla lag i klubben 

skall sälja minst 2 stycken Idrottsrabatten vid 2 försäljningstillfällen per säsong (förutom 

P/F7). Detta har varit rutin sen tidigare år. 

Tidigare har inga andra lotter, häften, kalendrar eller liknande behövt säljas för Torslanda HK 

centralt.  

Säsongen 2020/2021 är speciell då vi inte får ha och kommer att ha svårt att attrahera publik 

vid matcherna. Föreningen har små möjligheter att hålla caféet öppet. Vi har inte heller kunna 

genomföra kickoffen och vi kommer inte kunna genomföra TAIK blixten. Detta påverkar vår 

ekonomi negativt och vi förutspår ett tapp av intäkter motsvarande 375 000, vissa av dessa 

kan vi söka ersättningsbidrag för, andra inte.   

För att säkerställa föreningens fortsatta positiva ekonomi har Torslanda HK’s styrelse beslutat 

att genomföra ytterligare en försäljningsaktivitet i form av Bingolotter.  

Bestämmelser för säsongen 2020/2021 

• Idrottsrabatten skall denna säsong säljas vid 2 försäljningstillfällen. 

• Varje aktiv medlem skall sälja minst 2 stycken Idrottsrabatten vid varje tillfälle. 

• Kansliet sköter beställning, hämtning och distribution av Idrottsrabatten till samtliga 

lag. 

• Varje aktiv spelare i alla lag (förutom handbollskul och P/F7) blir fakturerad för 

Idrottsrabatten vid respektive tillfälle. 

• Idrottsrabatten finns även till försäljning i kafeterian. 

• Lagen får inte själva beställa eller sälja Idrottsrabatten för egen vinning. 

• Undantaget från ovanstående punkt är om det finns överblivna häften i slutet av 

respektive försäljningsperiod då lagen kan göra en egen samlad insats i samverkan 

med kansliet. 

• Varje aktiv spelare (förutom handbollskul och P/F7) skall sälja ett Bingolotto paket till 

uppesittarkvällen. (10 enkel 2 dubbellotter) 

• Max två paket per familj.  

• Det är frivilligt för alla att sälja ytterligare paket. 

• Paketet kostar 1400 kr, klubben förtjänst per sålt paket är 474kr, lagets förtjänst är 

100. 

• Säljer man hela paketet har man 0 kr i kostnad.   

• Paketen kan hämtas i hallen under en veckas tid 

• Varje paket kostar 1 400 och betalas med Swish på plats vid uthämtandet.  

• Ej uthämtat paket innebär att klubben fakturerar den tänkta förtjänsten, 574 kr per 

aktiv medlem, max 1 148 kr per familj, senast 25 December, 30 dagars förfallotid. 

Beslutad på styrelsemöte 2020-10-21 


