IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

Rollebeskrivelse for økonomiansvarlig (oppdatert 31.05.2022)
Overordnet
Økonomiansvarlig har det overordnede ansvar for fotballgruppens økonomi, herunder
kontoforvaltning og budsjettoppsett.
Økonomiansvarlig har myndighet til å utbetale, refundere og fakturere alle økonomiske
aktiviteter knyttet til fotballgruppens virksomhet der dette er nedfelt i gruppens styrende
dokumenter.
Ved tvil konsulteres styret v/leder.
Oppgaver
Økonomiansvarlig skal/ har:
• Lede og koordinere økonomiarbeidet i gruppa, og representere gruppa i klubbens
økonomiutvalg.
• Koordinere budsjettet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
• Rapportere på styremøter om status, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra
budsjett.
• Gruppas kontaktperson mot klubbens regnskapskontor.
Fakturabehandling
• Fakturaer skal kontrolleres i forhold til leverings- og avtalebetingelser.
• Fakturaer skal attesteres av den person i styret/kiosk som kostnaden sorterer
under.
Regnskapsføring
• Regnskap føres av Akonto regnskapsbyrå.
• Økonomiansvarlig betaler alle fakturaer, kontofører og systematiserer
betalingene i perm som overleveres Akonto hvert kvartal. (daglig leder i ILH
styrer dette)
Budsjettarbeid
• Utarbeides før årsmøtet iht neste sesongs planlagte aktiviteter.
Treningsavgifter
• Faktura sendes ut av medlemsansvarlig i ILH i mai måned.
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• Økonomiansvarlig samarbeider med medlemsansvarlig i forkant av utsending for
å sikre at medlemslister og vedtatt beløp på treningsavgift stemmer.
• Økonomiansvarlig samarbeider også med medlemsansvarlig ift purringer og
overføring av innbetalte beløp til fotballgruppa.
Fakturering
• Økonomiansvarlig fakturerer på vegne av fotballgruppa i samråd med styret/
sportslig utvalg. (Leie av bane, sponsoravtaler, annet)
Refundere diverse utlegg
Økonomiansvarlig refunderer utlegg på bakgrunn av mottatte kvitteringer, og som er
påført attestasjon (lag, navn og kontonummer)
• Påmeldingsavgift cup`er/turneringer (3 cuper pr lag pr sesong – lag oversikt)
• Utlegg i forbindelse med sesongavslutninger, iht styrevedtak
• Legeutgifter
Overføringer
Betale turneringsavgifter
• Påmeldingsavgifter til turneringer/cup`er kan på anmodning og spesifikasjon fra
lagleder/trener betales av kasserer. Selve påmeldingen skal utføres av lagleder.
Tilskudd lag
• Tilskudd til treningsleir o.a overføres lagene på bakgrunn av søknad godkjent av
styret.
Utbetale trenerhonorar
• Utbetales iht opplysninger fra signerte og godkjente kontrakter. Beløp inntil kr
10.000 utbetales fra klubb/ økonomiansvarlig, beløp over kr 10.000 utbetales av
ECIT/Akonto etter avtale med økonomiansvarlig/ styreleder.
• Utbetalt kjøregodtgjørelse skal dokumenteres ved at trenere skal innlevere
kjørelister.
Forsikringer
• Kontroll på, og eventuelt justere forsikringer på bekledning og maskiner.
• Forsikring av varelager av bekledning justeres i samråd med materiellansvarlig
iht varelagerets verdi
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Kiosk
• Økonomiansvarlig må i samarbeid med kioskansvarlig sørge for å ta ut veksel til
kioskkasse før første seriekamp i april (ca kr 3.000,-)
• Inntekter i kiosk er enten via betalingsterminal, VIPPS eller kontant. Kontantbeløp
må jevnlig settes på konto i samråd med kioskansvarlig.
• Betaling til klubbdommere gjøres fra kiosken. Økonomiansvarlig sørger for
presisering av dette i regnskapet.
Kretsdommere
• Økonomiansvarlig utbetaler dommerhonorar direkte til kretsdommere i henhold til
tilsendt dommerregning. Egne rutiner utarbeidet av kretsen gjelder.
Bidra til å spre informasjon om hvilke økonomirelaterte retningslinjer som gjelder for ILH
Fotball
Distribuere aktuell informasjon fra sine ansvarsområder på hjemmeside og i sosiale
medier.
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