
 
 

   

Lagkassa 
 

Utöver avgiften som faktureras av klubben så har vi en lagkassa. Den består av en gemensam 
del och en individuell del. 
 

Gemensam del: 

Från den gemensamma delen av lagkassan betalas cupavgifter, domararvoden, planhyror för 
träningsmatcher, extra fysträning, VEO-abonnemang och liknande. När man börjar köper man 
in sig i den gemensamma delen genom att betala in motsvarande summa som övriga spelare 

har där vid tillfället när man börjar. Saknas pengar i den gemensamma delen flyttas en summa 
från samtligas individuella del till den gemensamma delen. Den gemensamma delen betalas 
inte tillbaka om man slutar i laget. 
 

Individuell del: 

På den individuella delen sätter man in pengar efter behov och det måste alltid finnas en 
summa som både täcker regelbunden påfyllning av den gemensamma kassan och kommande 
planerade kostnader som resor och boenden för cuper som man anmält sig till. Vi brukar spela 

en större cup utomlands på våren och en på hösten samt någon cup på annan ort i Sverige. 
Saldot på den individuella delen bör alltid vara minst 1000 kr och får aldrig ligga på minus så 
det är viktigt att kolla saldot regelbundet och sätt in pengar när det behövs. Ligger den 
individuella kontot på minus kommer man inte få spela matcher eller delta i aktiviteter som 

kostar extra. Aktuellt saldo för den individuella delen får man naturligtvis tillbaka om man 
slutar i laget. 
 
Totalkostnaden för lagkassan brukar ligga på ca 20 000 kr/år (men kan bli mer eller mindre). 

Utöver det tillkommer de avgifter till Vasalund IF som faktureras direkt från klubben plus t ex 
inköp av träningskläder. 
 
VEO-kamera: 

En avgift för att köpa in sig i lagets VEO-kamera tas ut när man börjar inför säsongen 2022. 
Nya spelar under säsongen 2022 köper in sig i den nuvarande kameran med 614 kr baserat på 
vad som bestämdes i samband med inköpet under säsongen 2021. I samband med 
föräldramötet 2021-12-16 beslutades det att laget ska köpa in en ny VEO2-kamera inför 

säsongen 2022 för att ersätta den befintliga kameran och alla spelare måste därför även köpa 
in sig in den nya VEO2-kameran. Kostnaden för den nya kameran består både av kamera och 
första årets VEO2-abonnemang fr o m när kameran levereras. Skulle spelaren lämna laget 
under säsongen 2022 får man tillbaka halva kostnaden för själva VEO2-kameran men inget 

för abonnemanget.  När den nya VEO2-kameran har levererats kommer även den gamla 
VEO-kameran säljas och pengarna tillfalla den gemensamma lagkassan.  
 
Insättning och saldo: 

Insättning till lagkassan görs på kontot eller Swish-numret som anges på lagets hemsida på 
MyClub under rubriken Lagkassa. Där finns även en länk till en sammanställning som visar 
både den gemensamma och individuella delen av lagkassan. Laget har löpande utgifter som 
dras från lagkassan så det är viktigt att kontinuerligt hålla koll på att det finns pengar på det 

individuella kontot. 
 

Övrigt: 



 
 

   

Resor och boende för spelarna och två tränare bokas gemensamt vid cuper och betalas från 
lagkassan. Ev resa och boende för föräldrar/syskon som vill följa med bokas själva och 
betalas utanför lagkassan. 

Träningskläder köper man själv antingen i klubbshopen på kansliet på Skytteholm och 
öppettiderna finns på hemsidan https://vasalundsifsektion.myclub.se/menu/pages/22833. Det 
går även att köpa direkt från Sportgrossen https://www.sportgrossen.se/se/klubbshop och då 

skapar man först ett konto och väljer Vasalunds IF som förening. 
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