Økonomiplan Rælingen FK
1. Økonomiske prinsipp
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom
inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben kan gå med overskudd for planlagte investeringer.
2. Budsjett
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et
mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet
bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for
alle kjente utgifter.
Rælingen FKs kontoplan.
3. Regnskap og økonomistyring
Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den
regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men vi følger lovverket for idrettslag og
regnskapsloven for små og mellomstore bedrifter.
Klubben har engasjert et regnskapsbyrå, A til Å-regnskap som fører regnskapet for klubben, og vi har
valgt revisjonsselskap Sandberg revisjon AS. Klubben har også valgt kontrollkomitè etter gjeldende
regler.
Klubben får regnskapsrapporter per måned eller etter forespørsel fra daglig leder. Regnskapsåret
følger kalenderåret.
4. Bruk av bankkonto
Bankkonti disponeres av regnskapsfører, daglig leder m. flere. Se egen oversikt.
Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres.
Konti i LillestrømBanken:
Hovedkonto: 1286 50 10115, disponeres av regnskapsfører og daglig leder.
Skattetrekkskonto: 1286 50 10131, disponeres av regnskapsfører og daglig leder
Sparekonto: 1286 50 10123, disponeres av regnskapsfører og daglig leder.
Dobbelsignering må til for å belaste bankkonti.

Alle lag har i tillegg lagskonti i Lillestrømbanken, (se egen liste) hvor regnskapsfører og daglig leder
disposisjonsrett i fellesskap.
Alle konti er opprettet i klubbens navn, med kontaktpersoner som har disposisjonsrett.

4. Fakturering
All fakturering skjer via regnskapsbyrå, bortsett fra kontingenter som faktureres direkte via klubbens
medlemssystem (Spoortz).

Lag har ikke anledning til å fakturere på egenhånd. Lagene sender info til daglig leder om sponsor og
dugnad som skal faktureres.

5. Kontanthåndtering
Kontantinntekter fra kiosksalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og
signeres av to personer, pengene settes inn på konto, enten via nattsafe, eller innskudd ibank. Kiosk
som er åpen i sesong, benyttes kassesystem (izettle), daglige zet-rapporter ref. boføringsloven. På
cuper vil kontanter telles opp av et økonomiutvalg som slår inn kontanter etter endt dag på
kassesystem for å generere zet-rapport.
6. Regningsbetaling
Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av daglig leder og godkjennes av kontaktperson på
laget før regnskapsfører utfører utbetaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det signeres av to
personer før betaling.
Dommerregninger for kamper i klassene fom 13 år betales i hovedsak over nettbank.
Dommerregninger for kamper i klassene 7-12 år utbetales fra egen dommerkasse mot
dommerkvittering.
Reiseregninger betales over nettbank. Reiseregningene må fylles ut i henhold til krav fra
myndighetene og Rælingen Fotballklubb følger statens skattefrie satser.. Alle reiseregninger på være
daglig leder i hende innen den 20. hver måned. Det utbetales den 25. i hver måned.
7. Innkreving
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (unntak dersom daglig
leder har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål).
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.
8. Lagskasser
Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse. Rælingen FK har opprettet konti for alle lag i
Lillestrømbanken (se egen liste). Rælingen FK har disposisjons- og innsynsrett på kontiene.
Alt skal bokføres i klubbens regnskap. Alle lagene plikter å levere budsjett innen utg. av nov.
Hvert lags bilag leveres/sendes inn fortløpende via doc-senter VB-online. Konti avstemmes hver mnd.
Se diverse vedlegg/eksempler
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