Malvik IL – Fotball

Malvik IL Fotball – retningslinjer for dugnader og sponsoravtaler i lagene
Eventuelle godtgjørelser innad i lagene

•

Trener og lagledere er underlagt kontrakt med Malvik IL Fotball hvor lønn og godtgjørelser inngår

•

Dersom det skal utbetales noen form for godtgjørelser fra lagenes lagskonto ut over det som inngår
i ordinære avtaler med Malvik IL Fotball, skal dette foretas av adm. sekretær i Malvik IL Fotball
(faktura@malvik-fotball.no). Det skal ikke foretas slike utbetalinger direkte fra lagenes lagskonto.
Eventuelle godtgjørelser vedtas i lagets foreldremøte og skal rapportertes til Malvik IL Fotball

•

Lagskontoer blir belastet når alle bekreftelser og godkjennelser er avklart. Dette gjøres for å ivareta
regler rundt skatt og innberetninger

Sponsorer for enkeltlag
•

Alle sponsoravtaler skal før avtaleinngåelse avklares med Fotballavdelingens markedsansvarlige
(marked@malvik-fotball.no). Avklaring skjer opp mot avdelingens øvrige sponsorer

•

Det tillates ikke sponsorlogoer på spillertrøyer. Det kan tillates 1 sponsorlogo på lagets
overtrekkstøy og /eller bager. Alle logoer skal avklares med Fotballavdelingens markedsansvarlige

•

Avtalt sponsorbeløp skal faktureres sponsor av Malvik IL Fotball (faktura@malvik-fotball.no), aldri
av laget direkte. Det skal heller ikke overføres beløp direkte fra sponsor og inn på lagets lagskonto.
Malvik IL Fotball overfører innbetalt beløp fra sponsor til laget

•

Sponsorer til enkeltlag må ses i sammenheng med de sponsorer som Malvik IL Fotball har på vegne
av klubben. For Malvik IL Fotball er det viktig å ivareta at sponsing av enkeltlag i avdelingen ikke går
på bekostning av vår evne til å fortsatt ha mange sponsorer til den brede aktiviteten. Likeledes er
det viktig at klubben ivaretar alle krav ifm merverdiavgift og øvrige innberetninger

Dugnader

•

Malvik IL Fotball har etablert faste rutiner for våre felles dugnader, herunder hvilke alderstrinn som
skal delta. Eksempler er dopapirsalg, loddsalg, varetelling, 17. mai arrangement og ryddeoppdrag

•

Dugnader som lagene selv direkte får tilbud om med inntekt på mer enn kr 10 000 (eller der laget
allerede har mottatt kr 10 000 fra samme oppdragsgiver inneværende år), skal rapporteres inn til
styret for godkjennelse (dugnad@malvik-fotball.no) før aksept gis. Informasjon skal inneholde: Lag,
når, oppdragsgiver, hva skal utføres, hvem deltar, avtalt beløp og hva godtgjørelsen skal benyttes til
i laget. Malvik IL Fotball kan velge å omprioritere/invitere med flere lag ved store dugnadsoppdrag

•

Malvik IL Fotball vil i forbindelse med at de sportslige rammene settes for ulike alderstrinn også
definere om det er enkelte lag eller aldersgrupper som skal forfordeles ved dugnadsoppdrag som
kommer inn til avdelingen. Disse prioriteringene skal være tilgjengelige for lagene

•

Malvik IL Fotball ønsker å bidra til at det blir en aksept for at dugnad og sponsormidler i stor grad
tilfaller avdelingen, og ikke i for stor utstrekning rettes inn mot enkeltlag. For oss er

Malvik IL – Fotball

likhetsprinsippet og forutsigbarhet over tid avgjørende. Vi ønsker å fortsatt motivere ildsjeler som
bringer inn dugnader og bistår i stor grad i gjennomføringen, men det er også viktig at Malvik IL
Fotball har kontroll på samlet aktivitet og kan prioritere innenfor de rammene vi setter

•

Avtalt dugnadsbeløp faktureres oppdragsgiver av Malvik IL Fotball (faktura@malvik-fotball.no), aldri
av laget direkte. Dugnadsoppdrag under kr 10 000 kan likevel overføres direkte til lagskonto

Lagskonto
•

Alle lag har en egen lagskonto som eies av Malvik IL Hovedlag. Lagkontoen har dobbel signatur
(kasserer pr lag + adm sekretær/styreleder Malvik IL Fotball). Lagskonto skal kun benyttes til
lagsaktivitet (aktivitet for lagets spillere og støtteapparat). En lagskonto skal aldri dekke utgifter for
andre personer, herunder familiemedlemmer av lagets spillere

•

Ingen midler på en lagskonto tilhører den enkelte spiller (spillerkonto), men «internregnskap» kan
gjerne benyttes for eksempelvis å jobbe inn egenandeler til cuper og reiser. Gjennom dette kan en
premiere de som stiller opp på dugnader. Lagskonto kan ikke brukes til å betale personlige utgifter
(f eks treningsavgifter - lønnsutfordringer) uten at dette er avklart med styret. Det skal aldri
utbetales «lommepenger» fra en lagskonto

•

Det skal aldri utbetales andel av innestående på lagskonto (spillerkonto) om en spiller slutter å spille
fotball, starter å spille fast på annet lag i Malvik IL Fotball eller melder overgang til annen klubb

•

Alle lag skal før sesongstart, eller før aktivitet gjennomføres, sende lagets aktivitetsplan
inneværende år til Malvik IL Fotball. Aktivitetsplan for sesongen vedtas på foreldremøte, eller
spillermøte der spillere selv er myndig. Lagsaktiviteter er sosiale aktiviteter gjennom sesongen,
cuper, andre lagsaktiviteter som treningsleir osv. Bruk av lagskonto inngår i denne rapporteringen

•

Malvik IL Fotball skal aldri være et mellomledd for utbetalinger til andre enn de som har et verv i
laget ved lagsaktivitet

•

Ved sammenslåing av lag i tilfaller alle midler på lagskonti nytt lag. I tilfeller der et lag deles i nye
aldersgrupper blir lagskontoen delt mellom de nye lagene. Dersom enighet ikke oppnås, tar styret i
Malvik IL Fotball endelig beslutning. Ved nedleggelse av lag tilfaller midlene Malvik IL Fotball

•

Regnskap for lagets lagskonto føres månedlig på Malvik IL regnskapsmal og sendes adm. sekretær
(faktura@malvik-fotball.no) etter avtale, minimum én gang pr år (tidlig i januar). Alle kvitteringer
attesteres og formål påføres. For mat og drikke kreves spesifisering og deltakere (krav fra revisor)

Kioskdrift i Abrahallen

•

Kiosken i Abrahallen driftes av det laget som har søkt om og fått tildeling. Malvik IL Fotball lyser ut
denne aktiviteten internt i avdelingen 2 ganger pr år. Denne form for dugnad kan være skatte- og
momspliktig pga at det er en gjentagende aktivitet. Hovedregelen er at salg i forbindelse med
Malvik IL Fotballs egne arrangement er unntatt avgifter, men salg utenfor Malvik IL Fotballs egne
arrangement er avgiftspliktig dersom brutto omsetning overstiger kr 140 000 pr år. Lagets ansvarlig
for kioskdrift plikter å sette seg inn i gjeldende regler

•

Malvik IL Fotball ser på muligheten for å drifte kiosken i avdelingens regi, med dugnadsinnsats ifra
alle lag. Inntektene vil da fordeles på lagskassene

