RØROS IL FOTBALL

Lagskonti og Vipps 2021
I 2016 vedtok styret at alle lag/hovedlag/arrangementer i regi av Røros IL skal være
registrert av Røros IL. Det er innført et prosjektregister internt på Røros IL slik at hvert årskull
og kjønn har sin «lagskonto» der deres inntekter fra kaffesalg, inntekter fra separate
dugnader, med videre blir registrert.
Vippskonti og prosjektnummer for de ulike lagene //
Prosjektkodene følger årskullene frem ut aldersbestemte årskull. Eventuelle saldi som
gjenstår på de ulike årskullenes prosjektkoder på dette tidspunktet overføres da hhv Junior
eller Senior kode.

Kjønn

Årskull

Menn
Damer
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Jenter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter

Postadresse
Postboks 44
7361 RØROS

2002 oe.
2002 oe.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Lag 2021
Røros Fotball Menn
Røros Fotball Dame
Røros Fotball J17
Røros Fotball J17
Røros Fotball J17
Røros Fotball J17
Røros Fotball J13
Røros Fotball J13
Røros Fotball J13
Røros Fotball J11
Røros Fotball J11
Røros Fotball J9
Røros Fotball J8
Røros Fotball J7
Røros Fotball G16
Røros Fotball G16
Røros Fotball G16
Røros Fotball G16
Røros Fotball G14.1
Røros Fotball G14.2
Røros Fotball G12
Røros Fotball G11.1
Røros Fotball G11.2
Røros Fotball G9
Røros Fotball G8
Røros Fotball G7
Bergstadcupen
RILFO Hovedlag
Minibuss
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Beskrivelse
RILFO MSenior
RILFO DSenior
RILFO J2005
RILFO J2004
RILFO J2005
RILFO J2006
RILFO J2007
RILFO J2008
RILFO J2009
RILFO J2010
RILFO J2011
RILFO J2012
RILFO J2013
RILFO J2014
RILFO G2003
RILFO G2004
RILFO G2005
RILFO G2006
RILFO G2007
RLFO G2012
RILFO G2009
RILFO G2010
RILFO G2011
RILFO G2012
RILFO G2013
RILFO G2014
Bergstadcupen
Fotball
Minibuss
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Inntekter og kostnader//
Hvert lag har hvert sitt Vipps-nummer. Der skal alle lagets sporadiske inntekter (kaffesalg,
loddsalg, vasking med videre, eller andre gaver/donasjoner) overføres til hvis annet ikke er
angitt.
Alle større inntekter fra dugnader (for eksempel maling, vakthold med videre) skal meldes
inn til daglig leder i Røros IL (leder@roros-il.no) med angivelse av fakturainfo (mottaker,
dato, hva oppdraget angår og hvilke årskull/lag som har utført oppdraget)
Hvis det er kostnader/fakturaer/refusjoner/utlegg som skal trekkes fra de enkelte lagenes
konti eller som skal refunderes av fotballgruppa skal underbillag samt refusjonsskjema som
finnes på sidene http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/okonomihandbok sendes
inn.
Utleggsskjema, samt kopi av opprinnelig kvittering/faktura legges ved, scannes som en
samlet PDF og sendes til regnskap på 0100@ebilag.bere.no samt kopi til kasserer i
fotballgruppa kasserer.fotball@roros-il.no slik at vi får lagt de til betaling. Hvis det ikke er
tydelig hva beløpet gjelder skal det angis hva kostnadene er relatert til på billaget/skjemaet,
samt påføre signatur fra ansvarlig oppmann.
NB: det er viktig at all informasjon fremgår av PDF-en da informasjon som blir skrevet i
mailen eller headeren til mailen ikke fanges opp av regnskapssystemet. Gjennomføringen av
betalingene skjer normalt ukentlig.
Jf reglementet for inntektsbringende arbeid i idrettslaget (http://rorosil.no/media/attachments/2020/09/01/regelment_for_inntektsbringende_arbeid_v1.0.pdf)
skal ALLE aktiviteter avklares med fotballgruppas styre før de iverksettes; dette være seg
større dugnader eller større salg. Kaffesalg på kamper trengs ikke å avklares.
Balansen på lagskonto /kodene //
Lagskodene avstemmes kvartalsvis, og lagene kan da få en oversikt over egen saldo på sin
kode. Denne summen følger laget helt til senioralder, så lagene skal bruke disse til å spare til
de skal på cup-er eller annet fra år til år. Hvis det er lag som fortsatt har penger på andre
konti utenfor idrettslaget skal innbetale disse beløpene, samt sende utleggsskjema med kopi
av innskuddet til regnskap som over for å få beløpet riktig bokført.
Flerkullskonti/ Fordeling mellom kull //
Der det er flere årskull pr lag deles inntekter og kostnader i to kategorier; særkullsinntekter
knyttet til spesifikt årskull (for eksempel hvis kun ett årskull av et lag med flere årskull har
gjennomført en dugnad og skal ha hele inntekten av dugnaden) og fellesinntekter.
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Særkullsinntekter må merkes med årskull/kontonummer enten i Vipps eller ved overføring
fra giver og avtales med kasserer slik at bokføring blir korrekt.
Fellesinntekter (kaffesalg, loddsalg med videre) fratrukket felleskostnader deles likt mellom
årskullene ved årets slutt og overskuddet overføres til de ulike lagenes lagskonti.

Kontanter //
I dag skal det ikke være nødvendig å håndtere kontanter blant gruppene og vi oppfordrer
sterkt til bruk av Vipps i stedet. Hvis det mot formodning kommer inn kontanter skal disse
settes inn på til lagets bankkonto 4280.05.50356. Da er det viktig at årskullet/kode, kjønn
eller lagets navn blir merket iht til liste over.
Gaver /Bidrag til RILFO //
Hvis det er noen som ønsker å støtte arbeidet til RILFO for Røros-fotballen kan dette skje til
Vipps-nummer 100141. Bidraget får til utvikling av tilbudet i regi av fotballgruppa, utdanning
av trenere/dommere og innkjøp av materiell.
Terminaler //
Idrettslaget har en del Izettle-terminaler som kan lånes ut hvis det er spesielle
arrangementer som krever terminaler. Grunnet bestillingstid og oppsett anbefaler vi bruk av
Vipps så langt det lar seg gjøre. Disse må bookes enten hos leder i idrettslaget på
leder@roros-il.no.
- Styret -
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