Rutine lagkonti
11. Lagkonti
Grupper eller lag i ØHIL har ikke anledning til å ha egne bankkonti, dette i henhold til NIFs regler. For
ØHIL som klubb er det også viktig at lagkostnadene blir kostnadsført i klubbens regnskap fordi alle
kostnader genererer momskompensasjonen. Idrettslag får ca 5% momskompensasjon av alle
driftskostnader.

Rutine/ retningslinjer oppdatert februar 2018
Alle lagets utgifter og inntekter skal i utgangspunktet gå via klubbens konto. Imidlertid har
Hovedstyret satt en total øvre grense for innsamling for en gruppe på kr 40.000, det vil si at
innsamling av småbeløp og egenandeler (opp til ca. 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. cuper,
avslutninger kan videreføres. Økonomiansvarlig for hvert lag/ gruppe plikter å føre eget
miniregnskap over inntekter/ kostnader (med kopi av kostnadsbilag) pr 15.12 og dette skal sendes til
klubben senest 20.desember. Disse inntektene/kostnadene blir inntatt i regnskapet.

Ved innsamling av egenandel til cuper, treningsleire og alle felleskjøp av klær og utstyr o.l. benyttes
fortrinnsvis Superinvite eller Spond. Superinvite kan anbefales hvis man skal ha tilleggsinformasjon,
hvem kan kjøre, hvem kan bidra, osv, ØHIL bistår med å sette opp løsningen for lagene/ gruppene.
Spond er tilstrekkelig hvis man ønsker kun innsamling av penger. Dette gir lagene meget god oversikt
over hvem som har betalt til en hver tid og sparer ikke minst administrasjonen for mye arbeid.

Ved etablering av Spond cashback oppgis Øvrevoll Hosle IL som navn og organisasjonsnummer
982111439 og kontonummer 1503.86.49156. Det er viktig at man gir egen gruppe et godt navn,
eksempel J2005 fotball, for dette navnet fremkommer på betalingsbilaget vårt.

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra «lagkontoen» sendes pr epost til ohil@ohil.no. Det
skal påføres idrett/navn/årgang/lag og kontonummer. Hvis det skal refunderes til "ukjente" sendes
kopi til årgangsansvarlig som godkjenner i epost til klubbsekretær. Fakturaer eller annet som skal
betales fra «lagkontoen» sendes også til den samme eposten alternativt bes leverandør om å sende
faktura direkte til ØHIL. Årgangsansvarlig/ økonomiansvarlig attesterer regningen(e). Deretter følges
vanlige godkjenningsrutiner i klubben.

Årgangsansvarlig/økonomiansvarlig får utskrift av prosjektregnskapet ved forespørsel.

Alle inntekter(innbetalinger) og kostnader for et lag/ gruppe føres som et eget prosjekt, kun konto
3800 laginntekter benyttes på alle slike innbetalinger (også sponsorinntekter ) og 4800 lagkostnader
benyttes for kostnader. Skyldig/ til gode pr årgang/ gruppe tas ut via kontoforespørsel med valgt
prosjekt.

Det foretas månedlige periodiseringer slik at resultatet pr idrett ikke blir påvirket (nettoresultatet
føres mot balansen), pr 31.12. inntas imidlertid alle kostnader som grunnlag for momskompensasjon.

Sammenligning av kostnader ved bruk av Spond vs Superinvite
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Spond
Transaksjonsgbyret er 3,- kroner per transaksjon + 3% som går til å
dekke overføringskostnader ifm Stripe (vår betalingsleverandør).
Superinvite
Påmeldingsavgift: Kr. 7,- per deltager (inklusive moms)
Korttransaksjonsavgift: 2,9 % (inklusive moms)

