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Lagkassan - så fungerar det  
 
En lagkassa sköts oftast i en förening av lagens egna kassörer. Det är ett ansvarsområde som kräver viss 
redovisning samt klara regler. Styrelsen för Segeltorps IF har satt upp de krav och kriterier som ställs på 
sektionernas alla lags kassörer gällande ekonomiredovisning samt hur en lagkassa ska hanteras rent juridiskt.  
 
Principen utgår från att alla pengar som kommer in i Segeltorps IF:s namn också juridiskt tillhör föreningen. I 
annat fall uppstår redovisningsproblem för föreningen. Här handlar det inte om att föreningen lägger sig i 
respektive lags lagkassor utan att dessa regler är satta som ett stöd för kassörerna. 
 
Följande gäller för lagkassor inom Segeltorps IF: 
 

 Den person som väljs som kassör bör ha utnämningen dokumenterad i något slags dokument, typ 
PM/protokoll från ett lagledar- eller föräldramöte. 

 

 Lagens kassörer ska följa föreningens ekonomiska regler. 
 

 En kassör är skyldig att, vid en förfrågan från t.ex. en förälder, inom 30 dagar redovisa lagets 
ekonomiska ställning.  

 

 Om en spelare slutar har denne ingen rätt till del av lagkassan. Undantaget är om laget personligen, 
per spelare, villkorat vissa belopp för t.ex. resor, cuper eller liknande aktiviteter. 

 

 Vid nedläggning av ett lag tillfaller hela lagkassan respektive föreningssektion. Sektionens styrelse 
ansvarar då för att pengarna återgår till ungdomsverksamheten. 

 

 En lagkassa ska inte agera "bank" utan pengarna ska användas för innevarande verksamhetsår  + 
några extra tusenlappar (för att t.ex. klara likviditetsbudgeten vid en säsongsstart). Om ett enskilt lag 
planerar att åka på t.ex. en lagresa och planerar ett längre sparande så måste detta meddelas till 
respektive sektionsstyrelse för godkännande. 

 

 Eftersom Segeltorps IF har en skyldighet att redovisa samtliga sina ekonomiska förehavanden skall de 
enskilda lagens kassörer, vid varje säsongsavslut, inlämna en komplett kassaredovisning över lagets 
inkomster och utgifter i ”lagkassan” till respektive sektions ekonomiskt ansvarige. De ansvariga för 
lagkassorna måste kunna verifiera alla transaktioner genom kvitton, fakturor saldobesked osv. 
Redovisningarna ska vara inlämnade till respektive sektionskassör enligt följande: 

 
 - Fotbollssektionen senast 15 november 
 - Ishockeysektionen senast 31 maj 
 - Innebandysektionen senast 31maj 
 
Vid eventuella tveksamheter som inte nämnts ovan, kommer Segeltorps IF ovillkorligen följa direktiv satta av 
Skattemyndigheten samt Riksidrottsförbundet. 
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