REGLER
2008-11-19

Regler för lagkassor inom
Lulegymnasterna
Lagkassa
Varje lag har en egen lagkassa för kostnader som inte täcks av föreningskassan och den budget som är lagd i föreningen.
Laget bestämmer om man vill arrangera ytterligare aktiviteter för att
få in pengar.
Varje lags konto (lagkassan) sköts genom föreningen. Varje lag har
egen lagredovisning inom föreningens bokföring som tillhör laget.
Om någon gymnast väljer att inte delta i lagkassan bekostar denne
sina resor och annat som finansieras genom lagkassan själv. Slutar en
gymnast i laget får denne inte ta med sig några pengar, börjar en ny
gymnast i laget har denne samma rätt till lagkassan som alla andra
gymnaster. Det är inte pengarna om ska styra sammansättningen av
lagen.
I det fall ett lag inte längre kan fortsätta med sin verksamhet, t ex på
grund av brist på medlemmar eller ledare, tillfaller lagkassan föreningskassan.
Laget, vanligtvis lagledare eller av laget utsedd förälder, ansvarar,
med hjälp av kansliet för redovisningen av lagkassan. Exempel på
kostnader som lagkassan kan finansiera är
Tävling
Andra lag-gemensamma aktiviteter
Lagens pengar ska bokföras i föreningen.
Pengar som betalas in till föreningens konto måste vara märkta med
lagets namn och insättarens namn. Uttag av kontanter ska undvikas,
måste kontantuttag ske ska det meddelas kansliet minst fyra bankdagar före uttaget. Pengar som tas ut från lagkassan måste redovisas mot
kvitto.
Föreningen har skyldighet att redovisa resultatet för varje lag till sektionsansvarig och lagledare en gång per kvartal eller annan överenskommen tidsintervall.
Föreningen godkänner inte att lagen öppnar ett eget konto på banken
eller förvarar lagens pengar hemma.
Meningen är att lagkassan balanseras mot de aktiviteter som laget
genomför under en säsong, lagkassan bör visa ett 0-resultat vid säsongens slut. Det är inte meningen att lagkassan ska vara någon typ av
långsiktigt sparande.
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Evenemang
Riktlinjer för uppvisningar

Uppvisningar sker alltid i föreningens namn. Alla intäkter och kostnader i samband med uppvisningarna ska redovisas in till föreningen.
Eventuell vinst ska fördelas procentuellt per gymnast alternativt alla
lag som deltagit och föreningen.
Projekt

Alla projekt som genomförs i Lulegymnasternas namn ska redovisas i
föreningen. Projekt ska godkännas av sektionsledare och i förekommande fall styrelsen.
Alla intäkter och kostnader i projektet ska redovisas och eventuell
vinst ska fördelas mellan medverkande sektioner.

Bakgrunden till våra regler är
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen i föreningen som är ytterst ansvarig för lagens lagkassor. Styrelsen vill att alla transaktioner bokförs enligt bokföringslagen
vilket sker när lagens tillgångar finns i föreningens bokföring.
Juridiska skäl

Juridiskt sett tillhör lagkassorna föreningen. Gymnasterna representerar alltid föreningen i alla idrottsliga sammanhang, vilket också ska
vara fallet när gymnasterna uppträder i olika finansieringsverksamheter.
Skattetekniska skäl

De eventuella utbetalningar som görs till tränare/lagledare i form av
reseersättning eller arvode ska redovisas in till Skatteverket via kontrolluppgifter. När lagkassorna ingår i föreningen skickas de uppgifter
som behövs in till Skatteverket. Föreningen ser också till att gällande
skattelagstiftning följs.
Säkerhet och fördelar för lagen

Det är inte någon risk att lagens pengar ska försvinna in i annan verksamhet i föreningen. Det är kostnadsfritt att använda lagkontot. Berörda gymnaster med föräldrar har full insyn i lagens konto. Lagen behöver inte betala pg- eller bankavgifter eller liknade.
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