Vedlegg 6: Økonomiplan Emblem IL

Økonomiplan for Emblem idrettslag – fotball.

1. Overordnet er det viktig å være strukturert og ansvarlig ifht de oppgaver kasserer tar på seg.
Emblem IL Fotball er en organisasjon i vekst, og det er nødvendig at vi er organiserte og har kvalitet i
alle ledd. Det er en spennende jobb å være med å utvikle Emblem IL Fotball som organisasjon, og
kasserer må gjerne komme med forslag til forbedringer/forenklinger av systemet. Den overordnede
økonomistrategi er at drift av fotballgruppen skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende
tiltak og egenandeler. Større investeringer som vil kreve f.eks banklån skal ha en godt
gjennomarbeidet plan for finansiering og nedbetaling.
2. Kasserervervet er obligatorisk i styret, og velges for 2 år av gangen.
3. Kasserer i Emblem IL Fotball utarbeider hvert år budsjett for kommende år. Dette gjøres sammen
med styret. Det budsjetteres på kontonivå i gjeldende regnskapsprogram Tripletx. Emblem IL Fotball
budsjetterer inntekter utifra antall medlemmer i klubben. I tillegg har styret faste personer som
jobber jevnlig med å skaffe sponsorer og annet inntektsbringende tiltak.
4. Kasserer fører regnskapet i regnskapsprogrammet Tripltex som er utarbeidet for mindre bedrifter
og foreninger. I og med at Emblem IL har lønnede ansatte, bruker vi regnskapsfirmaet Symbiose AS til
bl.a lønnskjøring og innrapportering til Altinn etc. Det utarbeides månedlige rapporter i
resultatregnskapet og balansen. 2-3 ganger i året skal det være gjennomgang av akkumulert
regnskap på styremøte. Regnskapet skal godkjennes av 2 revisorer.
5. Kasserer betaler alle inngående fakturaer som godkjennes av styrets formann. Betaling av faktura
skjer gjennom regnskapssystemet Tripletex. Kasserer sender også utgående faktura til klubbens
medlemmer, sponsorer og andre klubber i.f.m cuper etc.
6. Kasserer har, sammen med styrets formann tilgang og disposisjonsrett av klubbens bankkonti.
Emblem Il Fotball har flere konti, bl.a brukskonto, skattekonto og sparekonto. Styrets formann har
også tilgang på bankkort for å betale løpende driftsutgifter og div innkjøp til klubben. Alle bilag skal
leveres kasserer og føres i regnskapet.
7. Emblem IL Fotball har gått til anskaffelse av en håndholdt betalingsterminal. Denne brukes bl. i
kiosken og andre arrangementer som klubben har. Dette medfører mindre kontanter i omløp og den
service at de som ikke har med kontanter kan få betale med kort på Emblem stadion.
8. Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg etc. Telles opp av to personer og føres i oppgjørsskjema
som ligger i kiosken. Pengene settes inn på konto når kontantbeløp overstiger 10.000,- Det er fast
vekselbeløp i kiosken på 500,9. Det er styreleder og kasserer som har tilgang til fotballgruppas kontoer

