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OPPGJØR AV PENGEKASSE PÅ TROMS TURLAGS HYTTER  
 

Det er tilsynet på den enkelte hytte som har ansvar for regelmessig tømming av pengekassen. 
Tømmingen skal gjøres av tilsynet selv, med mindre særskilte avtaler er gjort med daglig 
leder. 

 
Ved tømming: 
1. Originalene av protokollsider med innskrevne gjester rives ut, og eventuell ledig plass på 

siste side skraveres. Nytt løpenummer noteres på neste blanke side, sammen med navn på 
tilsyn. 
 

2. Safen tømmes for engangsfullmakter, pengekonvolutter, gavekort og løse penger. 
 
Ved oppgjør: 
1. Sorter engangsfullmakter, pengekonvolutter, gavekort og løse penger i hver sine bunker.  
 
2. Sjekk at innholdet i pengekonvolutten stemmer med det som står på konvolutten. Lag en 

hake ved beløpet, eller skriv hvor mye som lå inni dersom det ikke stemmer. Skriv TOM hvis 
den er tom. 

 
3. Løse penger i safen legges i en egen konvolutt som tilsynet fyller ut.  
 
4. Når engangsfullmakter er lagt i pengekonvolutter tas de ut. Bunken med engangsfullmakter 

festes sammen. 
 
5. Gavekort tas ut av konvolutten. Bunken med gavekort festes sammen. 
 
6. Bruk protokollsidene og kontroller at gjestene har gjort opp for seg. Sett en hake ved alle 

som har betalt. Mangler innbetalinger fra noen av gjestene noteres dette på 
oppgjørsskjemaet som legges ved oppgjøret. 

 
7. Etter kontrollen er gjennomført noteres beløpene på oppgjørsskjemaet. Oppgjørsskjemaet 

skal også inneholde hvilke besøksnummer som oppgjøret gjelder fra og til. 
 
8. Kontantene tas med til banken hvor de settes inn på konto 8245 06 09141. Merk innskudd 

med hyttenr/navn. Husk å få kvittering for innskuddet. Kvitteringen festes på bunken med 
tomme pengekonvolutter. 

 
9. Oppgjøret som oversendes turistforeningen skal inneholde oppgjørsskjema, protokollsider 

med navn på besøkende, eventuelle avviksskjema, engangsfullmakter, tomme 
pengekonvolutter med kvittering for bankinnskudd samt gavekort. Oppgjøret sendes eller 
leveres på turlagskontoret. 
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