Økonomi Røros IL Handball
Røros IL Handball er som de fleste andre håndballklubber i hovedsak drevet av frivillig innsats fra
foreldre og spillere. Dugnad er i hovedsak klubbens inntektsmetode. Som medlem i klubben må man
derfor regne med å måtte stille opp på dugnad både for klubben og i hovedlagets regi.
Klubbens dugnadsinntekter går til å betale leie av treningsfasiliteter (Verket), godtgjørelse og kursing
av trenere og dommere, treningsutstyr, spillerdrakter og dekning av utgifter (reise og deltakeravgift)
for deltakelse på 1 reisecup.
Klubben har sin hovedinntekt via 2 store arrangementer/dugnader:
•
•

Martnascafè i samarbeid med Røros cafèdrift
Rørosbanken Yngres Cup

I tillegg betales treningsavgift til klubben fra spilleren fyller 10 år. Summen er økende i takt med
spillerens alder:
•

10-11 år: 700,-

•

12-13 år: 900,-

•

14 år og oppover 1200,-

(Summen er gjeldende for sesongen 20/21)
Annet:
•
•
•
•

Dugnad knyttet til gjennomføring av lagenes hjemmekamper (sekretariat og kioskvakt)
Tilsynsvakter i Verket.
Eventuelle salgsdugnader (eksempelvis dopapir, sokker etc).
Det enkelte laget kan dersom foreldregruppa ønsker det arrangere egne dugnader til inntekt
for lagskassa. Søknad om dugnad må legges frem for styret for godkjenning før
gjennomføring.

Økonomiansvar:
Handballgruppa Røros IL disponerer 1 bankkonto felles for klubben. Kasserer i handballgruppa
disponerer kontoen, og er ansvarlig for å lage budsjett sammen med styreleder, samt føre regnskap
for klubben.

Retningslinjer- sparing lag/» spillerkontoer» Røros IL Handball
Det enkelte lag kan, dersom foreldregruppa ønsker det, ha en egen lagskasse underordnet i klubbens
konto, der midler fra dugnader i regi av laget settes av for sparing til deltakelse på reisecuper,
aktiviteter med mål om sportslig utvikling, sosiale aktiviteter etc. Kasserer lager og holder oversikt
over et sideregnskap for de enkelte lagene.
Alle lag som, ønsker lagskonto etablert skal ha en «økonomiansvarlig» (underordnet klubbens
kasserer) som har ansvar for å videreformidle og koordinere innskudd og uttak av penger fra
lagskonto i samarbeid og i samråd med klubbens kasserer og gjeldende retningslinjer.
For spillergrupper til og med 11 år spares alle inntjente midler i felles lagskasse.

Når spillergruppa blir 12 år kan det dersom foreldregruppa ønsker det opprettes et sideregnskap pr.
spiller, heretter kalt «spillerkonto». Når foreldre /spillere deltar på en dugnad (gjelder ikke for
dugnad som involverer hele klubben- eksempel martnascafe) settes en andel av inntekten inn på de
respektive spilleres «konto», resten går i lagets felleskasse. Beløpet på «spillerkonto» skal brukes til
egenandel på reisecuper eller annen aktivitet med mål om sportslig utvikling.
Fordeling av inntjente dugnadsmidler gjøres som hovedregel på følgende måte:
•
•

Minimum 50% til felleskassen
Maks 50 % til fordeling mellom de som deltar på dugnaden

Et regneark benyttes for å holde oversikt over hvor mye som står på hver enkelt spillers konto.
Når en spiller slutter på laget overføres beløpet aktuelle spiller har tjent opp til lagets felleskasse.
Ved nedleggelse av lag tilfaller alle lagets oppsparte midler, inkludert det den enkelte spiller har tjent
opp, klubben (Røros IL handball)
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