
LAGSKASSER Strindheim Håndball

Alle lag skal ha en lagskasse og økonomiansvarlig. 
Bankkonti opprettes av Strindheim IL v/avdelingsleder håndball. 
Alle lag kan få opprettet eget Vippsnr. Det betales 1,7% i provisjon.
Norges Idrettsforbund tillater ikke at lagskontoer tilknyttet idrettslag opprettes i 
privatpersoners navn.
Lagene skal så langt det er mulig unngå at enkeltpersoner har private utlegg for et lag.

Ved oppstart av nye lag/ny sesong bør alle spillere betale inn et likt beløp til felleskasse til 
dekning av cupavgifter osv. 
Størrelsen på beløpet avhenger av hvilken alder det er på spillerne og størrelse/hyppighet på 
aktiviteter.



Generell info

Innsending av bilag og skjema skal gjøres hvert kvartal. Frister vil kommuniseres på mail. 
Det er 4 innsendingsperioder i løpet av et år. 
1/1-31/3  frist 15/4
1 /4-30/6 frist 15/7
1/7-30/9  frist 15/10
1/10-31/12 frist 10/1,husk renter.
Viktig at fristen blir overholdt, da lagsregnskapene legges inn i avdelingens regnskap 
som legges fram for styret i håndballavdelingen hvert kvartal,samt leveres Revisor ved 
årets regnskapsavslutning

Innlevering gjøres ved at skjema, bilag og kontoutskrift skannes og sendes på mail 
til kontoret@strindheimhandball.no .



Det skal være dobbel godkjenning av utbetalinger på lagskontoene. Dette er i henhold til 
retningslinjene fra Norges Idrettsforbund. Dobbel godkjenning betyr at enten 
avdelingsleder eller økonomiansvarlige godkjenner betalingen etter at de er registrert og 
lagt til forfall i nettbanken.
Beløpsgrensen er satt til:
For lagskontoer mellom 7 – 13 år vil det kreves dobbel godkjenning på beløp over kr. 500,-
For lagskontoer mellom 14 – 18 vil det kreves dobbel godkjenning på beløp over kr. 1000,-
For lagskontoer Senior vil det kreves dobbel godkjenning på beløp over kr 2000,-

Send en epost etter at betalingen er lagt inn til 
kontoret@strindheimhandball.no

Utgiftsdekning til trenere og oppmenn fra lagene.
Noen lag velger å gi sine trenere/oppmenn et honorar direkte fra laget. Alle slike avtaler skal avklares på forhånd før 
sesongstart, de skal  gå igjennom håndballavdelingen samt utbetales via håndballavdelingen.
Det er regler for skatter og avgifter som vi som Idrettslag må forholde oss til.

Ta kontakt med Berit om dette er aktuellt.

mailto:kontoret@strindheimhandball.no


•Ved oppstart av årets regnskap 
settes saldo lik 31.12 året før på fanen Kvartal 1. Om det er et 

nyopprettet regnskap starter dere føring i riktig kvartalfane.

• Regnskapsføring 
• Bilag =1,2,3,4 osv

• Dato

• Hva det gjelder

• Beløp i riktig kolonne (inn/ut)

• Om flere har betalt inn samme dag ,kan du føre hele beløpet samlet, men 
før alle navn i teksten (gjelder både Vipps og vanlig innbetaling)

• Merk at beløp via Vipps er mindre enn direkte til bank pga omkostningerMal økonomiansvarlig Strindheim Håndball



• Innbetalinger i bank: ser du i nettbank
• Innbetalinger via Vipps: Innbetalingsoversikt ber du om fra 

Berit,eller be om egen tilgang til Vippskonto.
• Totalbeløp ser du i nettbank
Ved kvartals-slutt:
• Alle innbetalinger summeres automatisk
• Alle utbetalinger summeres automatisk
• Saldo framkommer automatisk
• Ved å sette gitt periode i nettbank framkommer alle 

innbetalinger/utbetalinger og saldo
• Om din saldo ikke stemmer med bankens:

1. Sjekk at automatisk summering har med alle rader
2. Sjekk at bank og du har samme føringer/beløp



Ved innsending av regnskap til håndballavdelingen skal 
alle bilag medsendes 

I perioder det ikke er bevegelse skal skjema sendes inn men da med samme 
inngående og utgående saldo.

Ved oppstart føring nytt kvartal
Saldo fra forrige kvartal kommer opp automatisk
Bilagsnr fortløpende fra forrige kvartal

Ved Årsavslutning føres renter for hele året.
Beløp finner du i nettbank



Spillerkontoer

Om foreldregruppa ønsker, kan det når spillergruppa blir 12-13 år opprettes spillekontoer for å ta hensyn til ulik 
deltagelse på dugnader. Når foreldre/spillere deltar på en dugnad settes en andel av inntekten inn på de respektive 
spilleres konto, resten går inn i felleskassen. Beløpet som står på spillernes kontoer kan brukes til å redusere egenandelen 
ved f.eks. reisecuper eller andre aktiviteter. Et regneark benyttes til å holde oversikt over hvor mye som står på hver enkelt 
spillers konto (ingen nye bankkontoer blir opprettet). Dette administreres av lagets økonomiansvarlig.
Når en spiller slutter på laget kan den ikke ta med seg opptjente penger ut fra sin konto. Beløpet som står på spilleres 
konto overføres da til felleskassen.

Dugnader

Fordeling av inntekten fra en større dugnad gjøres på flg måte:
50 % til felleskassen
50 % til fordeling mellom de som deltar på dugnaden

For andre typer dugnader i regi av laget bestemmes fordelingen til felleskassen/spillerkontoer av 
foreldrekontaktene/økonomiansvarlig ut i fra dugnadens tidsforbruk og inntekt.



Sammenslåing av lag

Ved sammenslåing av lag hvor ingen av lagene har spillerkontoer går begge lags beholdning inn i felles konto uavhengig 
av beløpenes størrelse

Om lagene har spillerkontoer ved sammenslåing gjøres det på følgende måte:

Åsvang: Strindheim:
På konto (f.eks): 22 821,- På konto (f.eks): 23 796
Antall spillere (f.eks): 13 Antall spillere (f.eks): 18
Beløp pr spiller: 1 756,- Beløp pr spiller: 1 322
Differanse pr spiller (Åsv/Str): 433,-
Kr 433,- overføres til gamle Åsvang jenters spillerkontoer (13 stk).
Resterende beløp overføres til felleskassen.

Ved nedleggelse av lag skal innestående beløp overføres til Strindheim IL Håndball.



Styret i Strindheim Håndball har revidert retningslinjer for trenerhonorar og utformet nødvendige maler for avtaler slik at 
lagene kan honorere eksterne trenere utover de honorarer som Håndballavdelingen yter på en standardisert måte.
Fra Håndballavdelingen se satser lag

Tilleggs satser for kompetansetillegg gjelder som før, men det gjøres oppmerksom på at det utbetales bare ett 
kompetansetillegg til laget, uavhengig av hvor mange trenere laget har med aktuell kompetanse.
For avtale om honorar fra avdelingen, samt for foreldretrenere som bidrar utover evt. eksterne trenere, gjelder den 
standardiserte avtalen som det henvises til over.

Ny mal for timebasert treneravtale
For honorering av trenere utover de satser som gis av Håndballavdelingen er det opprettet en mal for avtale (se vedlagt) med 
fastsatt timepris. Lagene avgjør selv i hvor stort omfang (antall timer) de engasjerer trenere etter denne avtalen, men det 
anbefales at man oppretter et budsjett og beregner kostnad for sesongen basert på forventet timeantall til trening og kamp. 
Lagene må også inkludere kostnader til arbeidsgiveravgift og lønnsbilag i dette budsjettet. 
Lagene må nominere en person som skal attestere timelister før innsending til avdelingsleder som foretar utbetalinger.
Treneravtale signeres av avdelingsleder på vegne av Håndballavdelingen.

Ny mal for avtale mellom lag og avdeling
Ettersom man kan etablere egne treneravtaler i lagene, er det nødvendig at man oppretter en avtale mellom lagene og 
Håndballavdelingen for å regulere dette, se vedlagt.
Avtalen signeres av lagets økonomiansvarlige og avdelingsleder for Håndballavdelingen.

https://www.strindheimhandball.no/treneravtaler-og-sesongrapporter/


Nettbank
(Bilde 13)
Innlogging SMN1 Bedrift https://www.sparebank1.no/nb/smn/bedrift.html (holder å 
skrive smn.no) som du logger inn i din egen bank

(Bilde 14 og 15)
Inngangsside. 
Her vises all totalinfo for Strindheim IL. Iom at alle lagskonti eies av Strindheim IL vil du 
også se denne infoen, men du skal ikke bry deg om dette.
De konti som du disponerer vil komme fram her.
Trykk deg videre på fanen «betaling» eller gå via «betaling» på kontoinfo (bilde 16)

(Bilde 16)
Registreringsbilde

https://www.sparebank1.no/nb/smn/bedrift.html


(Bilde 16)
Registrer 
Fra konto
Til konto
Beløp
Forfall
Fakturanr,Kidnr eller forklarende tekst

Trykk «legg til godkjenning»

(Bilde 17)
Hak av for godkjenning utenfor betalingen. Trykk «godkjenn valgt betaling»
Om betalingen er over 500/1000/2000 skal den ha dobbel godkjenning. 
Send mail til Berit



(Bilde 18)
Om du ønsker oversikt over alle transaksjoner i en gitt periode fyll inn datoer  (max 3 mnd) 
og trykk   «søk»
(Bilde 19) Du får fram alle transaksjoner samt inngående/utgående saldo for perioden 
Om du vil ha eget bilag for samme periode trykker du bilde øverst til høyre for første 
transaksjon. Det lastes da ned eget bilag til PC som du kan lagre/åpne (bilde 20)
(bilde21) Under arkfane betaling og valg transaksjoner kan du velge arkiv Her kan du hente 
fram kontoutskrift og meldinger på betalinger som har kommet inn
(bilde22)  velg periode fra til for de datoene du vil ha bilag fra. Hak av i boksen bak Last ned
(bilde23) Du får da opp detaljer på hva som er innbetalt på den gitt datoen eller 
kontoutskrift for en mnd om du ønsker det
(bilde24) lagre innbetalingsbilaget eller kontoutskrift på ditt egen område på pc. Navnet 
det med bilagsnummer fra regnearket eller kontoutskriftens måned. Dette er bilag som 
skal være med ved innrapportering pr kvartal

Om du trenger hjelp til noe så ta kontakt med Berit eller Christina


























