7 saker att ta med i en Policy för föreningens lagkassor

Den här guiden har vi tagit fram för att vi själva har eller är aktiva i olika idrottsföreningar
och i allra högsta grad har att göra med lagkassor. Och vi ser också att det i många
föreningar är väldigt otydligt vad som gäller och hur man bör hantera dessa. Så den här
guiden är till för den förening och lag som inte har en policy eller där detta är otydligt.
Tanken är att den ska fundera som stöd för föreningens styrelse när ni själva gör policy.

Vad menas med lagkassa och spelarkonton
Vi läste med glädje Svensk Idrotts information kring detta och blev inspirerade att skriva den
här guiden med tips och råd utifrån vad vi saknat och vi sett att en del andra föreningar har
tagit fram. Ordet ”lagkassa” används ofta i föreningssammanhang och då särskilt i
idrottsföreningar. Men vad innebär det att ett lag har en lagkassa i den förening som t ex
ungdomarna är medlemmar i.
Riksidrottsförbundet skriver bl. a:
”Det är lätt att tro att laget som städat eller sålt salami själv förfogar över pengarna som
lagmedlemmarna jobbat ihop. Så är det inte. Pengarna i lagkassan föreningen – inte det
enskilda laget. Om lag pojkar f-95 har varit jätteduktigt på att sälja salamikorvar och
tulpanlökar för att laget ska kunna köpa nya matchställ, så är det inte det enskilda laget som
har rätt att bestämma över pengarna. Det är föreningens styrelse som beslutar över
föreningens pengar och därmed också lagkassor, inte till exempel lagets lagledare.”
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En lagkassa består av gemensamma pengar som används för ett lags gemensamma
kostnader. Pengarna i lagkassan tillhör i legal mening inte laget utan föreningen.
Spelarkonton består av spelares pengar som används för individuellt fördelade kostnader.

Allt oftare blir det numera rätt stora kontanta belopp som hanteras och vår egen vision är
att alla ska ha kontantfri föreningsverksamhet för att minska risken för svinn och rån. (Det är
ju många ggr yngre barn/tonåringar som hjälper till med försäljning av olika saker.) Det är
därför oerhört viktigt att sådant här är kristallklart.

Policy för hantering av lagkassor och spelarkonton
Börja med att Inventera hela föreningens lagkassesituation
Gå igenom vilka som har lagkassor, kontaktpersoner, vad de gör, hur de tar in pengar etc.
Förklara att ni håller på att ta fram en policy och vill ha ordning och reda. Om man använder
privata (oftast föräldrars egna) Swish-konton vid försäljningar etc. (vilket inte är helt
okomplicerat ur flera perspektiv).
Spelarkonton består av spelares pengar som används för individuellt fördelade kostnader. I
legal mening är det inte lagets pengar utan spelarens pengar som lagets kassör förvaltar.
Utifrån det som kommer fram använda checklistan på andra sidan:
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1.
Inledning
Vem hanterar lagkassorna i föreningen. Lista samtliga lag, kontaktperson och beskriv hur
detta ska revideras inför varje nytt kalenderår eftersom det snabbt kan ändras.
Definiera vem/vilka i själva föreningen (funktion, typ kassören, kanslisten) som har hand om
dessa bokföringsmässigt, kontaktmässigt och ”kontantmässigt”.

2.

Definiera vad en lagkassa och spelarkonton är till för

Här beskrivs tydligt skillnaderna mellan ovan och om s.k. spelarkonton ens ska förekomma.

3.

Bankkonton

Här beskrivs tydligt att föreningen tillhandahåller bankkonto till laget och att det är
kassören/lagledaren i laget samt föreningens kassör som ska tillgång till kontot.
(Ange gärna kontaktuppgifter till föreningens kassör). Och att det är styrelsen som beslutar
om vem som ska ha tillgång till kontot.

4.

Intäkter och inbetalningar

Beskriv skillnaderna mellan intäkter som tillförs/tillhör laget och intäkter vid arrangemang i
föreningens namn såsom egna cuper, överskott från lotterier eller bidrag från sponsorer. Det
är inte helt ovanligt att lag t ex jobbar i café etc vid större arrangemang och beskriv då hur
fördelning av ev intäkter sker.
Beskriv och förtydliga ex på intäkter som kan förvärvas av ett enskilt lag och hur de bör
förvaltas i lagets lagkassa.

5.

Föreningens policy för hur intäkter förvärvas i föreningen

Beskriv t ex är att intäkter som förvärvas med hjälp av arbetsinsatser och kontakter i ett av
föreningens lag bör komma detta lag tillgodo. Sådana intäkter ska användas till lagets
gemensamma aktiviteter och får inte fördelas individuellt till spelare i lagen, t.ex. till
spelarkonton i proportion till arbetsinsats eller liknande.
Sådana intäkter ska användas till gemensamma aktiviteter där alla spelare i ett eller flera lag
erbjuds att delta utan hänsyn till uttagning. Intäktsbringande arrangemang av individuell
karaktär som att sälja jultidningar och liknande får fördelas till spelarkonton. Sådana
arrangemang genomförs inte uttryckligen i föreningens namn utan är endast en eller flera
spelare som gör en extra insats för att finansiera sitt/sina spelarkonto(n).

6.

Lagkassors användning

Här bör det framgå tydligt från föreningens styrelse om och i så fall hur lagens lagkassor ska
användas. En del föreningar kräver att laget gör en säsongsplanering t ex med kända
kostnader och intäkter och behov av att få in pengar. Ibland kan det krävas att även
föreningen är med och beslutar om ett lag t ex ska åka på en cup utomlands och vad som
krävs av föreningen, lagen, föräldrar etc.
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Det bör inte vara ett beslut som ett enskilt lag tar. Föreningens styrelse beslutar om lagens
användning av lagkassa antingen i form av en säsongsplanering och/eller separata beslut
som lagets lagledning föreslår.
Merparten av finansieringsbesluten bör tas i säsongsplaneringen. Laget och dess ledning har
föreningens förtroende att hantera pengarna i enlighet med beslutade intentioner.
Föreningens policy är att intäkter som förvärvas med hjälp av arbetsinsatser och kontakter i
ett av föreningens lag bör komma detta lag tillgodo genom lagkassan. Medel i lagkassan får
inte delas ut till spelarkonton.

7.

Vad gäller när lag bildas, slås ihop/upphör el. spelare börjar/ slutar

När ett nytt lag bildas
När en ny spelare ansluter till föreningen och ett lag har den nya spelaren rätt att delta i de
aktiviteter som finansieras av lagkassan utan att behöva göra extra inbetalningar.
Upplösning av ett lag När ett lag upphör att existera är inte möjligt att dela ut det som finns
kvar av lagkassan till spelarna i laget.
Spelare börjar eller slutar
Här är det viktigt att föreningen har en tydlig policy vad som gäller t. ex att laginsatsintäkter
inte kan återbetalas individuellt. Och beskriv tydligt vad som gäller när en spelare slutar i
föreningen. Och hur ev. behållning öronmärkt på spelarens ”spelarkonto” återbetalas till
spelaren. Saldot på spelarkontot får endast bestå av medel inbetalda av spelaren.
När ett lag upphör eller slås ihop
Beskriv att ev. kvarvarande medel tillhör föreningen. Lagledning och kassör i respektive lag
ska planera och informera på ett sådant sätt att storleken på kvarvarande medel i en
lagkassa begränsas. Innestående medel på spelarkonton kan dock återbetalas till spelarna,
se ovan under Spelarkontons användning.
Vi på MobilGirot har tagit fram en tjänst som heter Digitala Lagkassan, för vi tror på ordning
och reda och en framtid med en kontantfri förening. Vi är själva mycket aktiva idrottare och
föräldrar till barn i olika idrotter och ur detta har vi skapat ett bolag MobilGirot som bl a
driver tjänsten Digitala Lagkassan. Du kan läsa mer om oss på www.mobilgirot.com eller
www.digitalalagkassan.se
Vänligen
Rickard Lönn
Sälj- och affärsutveckling | Epost: rickard.lonn@mobilgirot.com
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