Retningslinjer for økonomistyring i Sædalen IL per 06.01.2020.
Hovedstyret i Sædalen IL har det overordnede ansvaret for idrettslagets økonomi. Styret skal
sammen med daglig leder sikre en forsvarlig økonomistyring som tilfredsstiller budsjetthåndtering og
at idrettslagets midler blir brukt på en hensiktsmessig måte.
Økonomigruppen i Sædalen IL vil i 2020 bestå av følgende personer: Pål Hafstad Thorsen (daglig
leder), Kjartan Olsen (økonomiansvarlig idrettslaget), Christine Osen Tefre (økonomiansvarlig
håndball), Arild Nordrevoll (økonomiansvarlig fotball) og Christian Eriksen (AltCtrl AS).
Gruppen jobber blant annet med å fornye, forenkle og digitalisere mer av økonomiarbeidet i
idrettslaget. Hold deg oppdatert på økonomiarbeidet vårt her: https://sedalenil.no/okonomistyring
AltCtrl AS er idrettslagets nye regnskapsfører og har overtatt fakturamottak, lønnskjøring og
regnskapsføring. Mottak av fakturaer og refusjonskrav sendes til refusjon@sedalenil.no Viktig: Alle
refusjonskrav må sendes inn som PDF (lagre fil som PDF).
Merk: Enkeltpersoner kan ikke pådra idrettslaget utgifter uten godkjenning fra styreleder og daglig
leder. Det vil si at kjøp av tjenester eller produkter som belaster Sædalen IL uten godkjenning vil bli
avvist og må dekkes av personen eller laget som har pådratt seg utgiftene.
Lagene og avdelingene
Trener/lagleder/avdelingsleder er ansvarlig for det enkelte lag eller avdeling sitt budsjett,
disponeringer og påmeldinger. Det enkelte lags budsjett kan benyttes til å dekke utgifter som lagene
pådrar seg i forbindelse med kamp, trening, sosiale aktiviteter eller lignende. (Se for øvrig Sædalen
ILs verdidokument).
Alle lag i Sædalen IL får tildelt eget bankkontonummer i Sparebanken Vest underlagt Sædalen ILs
organisasjonsnummer. Ansvarlig person for hvert lag får disposisjonsrett samtidig som
økonomiansvarlig og daglig leder har innsynsrett. Kontoer som i dag står i andre banker eller oppført
på privatpersoner må avvikles og midler overføres til ny konto i Sparebanken Vest.
Lagskassene skal være en del av regnskapet, og for å få mva. kompensasjon for transaksjoner som
går fra lagskasser må vi har dokumentasjon på alle transaksjoner. Derfor er det viktig med gode

rutiner. For å fange opp alle bilag / kvitteringer som gjelder lagskasser er det opprettet en Dropvoxkonto som er knyttet til hver lagskonto. Den som har disposisjonsrett til bankkontoen, er ansvarlig
for å laste inn dokumentasjon i Dropbox. Ansvarlig for lagskasse må ta ut kontoutskrift pr måned, og
krysse ut at all dokumentasjon er lagt inn i Dropbox.
Den som er ansvarlig for lagkontoen, må sørge for at alle bilag/kvitteringer blir lagt inn i denne
mappen fortløpende. Da har vi kontroll på alle transaksjoner, og har klar dokumentasjon til
bokføring.
Vipps
Vipps-kontoer som er opprettet i Sædalen IL videreføres som tidligere, men blir knyttet til nytt
kundeforhold i Sparebanken Vest og de respektive avdelingene / lagenes kontoer. Ønsker flere lag å
opprette Vipps må man ta kontakt med økonomiansvarlige for å få opprettet og tildelt roller.
Kontakthåndtering
Kontanter skal alltid telles av to personer og oppgjørsskjema skal fylles ut og signeres av to personer
før pengene settes inn på konto.
Kontakt
Hold kontakt med din økonomiansvarlige for veiledning og råd: Økonomiansvarlig for håndball er
Christine Osen Tefre handballokonomi@sedalenil.no og økonomiansvarlig for fotball er Arild
Nordrevoll fotballokonomi@sedalenil.no For de resterende idrettsgrenene ta kontakt med daglig
leder Pål Hafstad Thorsen pht@sedalenil.no
Reise til kamp
Ved lengre reise til kamp dekker Sædalen IL fergeutgifter og bompenger. Ikke kilometergodtgjørelse.
Refusjon av fergeutgifter og bompenger gjøres på forenklet refusjonsskjema (se skjemaoversikt på
nettsidene) og sendes refusjon@sedalenil.no Ved spørsmål om reisekostnader utover dette kan man
ta kontakt med daglig leder for å søke råd pht@sedalenil.no
Ansatte
I Sædalen IL er det klubben ved hovedstyret som ansetter og dermed har det formelle
arbeidsgiveransvaret. Daglig leder utøver, på vegne av hovedstyret, styringsretten overfor den
ansatte. Idrettslaget er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivning som regulerer
ansettelsesforhold. Det inkluderer arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven.
Det vil si at alle kontrakter som inngås i Sædalen IL skal godkjennes av daglig leder og den respektive
avdelingsleder. Alle ansatte skal ha kontrakt som beskriver arbeidsforholdet, honorar og arbeidstid
mm. Samtidig skal alle ansatte opparbeide seg feriepenger og betale skatt. Idrettslaget ved
regnskapfører innhenter skattekort.
Lønnsdato i Sædalen IL er den 20. hver måned. Alle ansatte får lønnsslipp via appen Visma Employee
(lastes ned i App Store eller Google Play). Ved spørsmål om lønn og honorar, ta kontakt med daglig
leder på pht@sedalenil.no eller regnskapsfører på christian@altctrl.no

Samarbeidspartnere
Elektronisk faktura: Sædalen IL, org nr 990 283 710 registrert i Elma-registeret og ønsker primært å
motta elektronisk faktura i EHF.
Epost: Dersom dere ikke kan sende elektronisk faktura kan faktura sendes på epost til
faktura@sedalenil.no
Det er et krav om at faktura skal sendes i PDF og det kun leveres én fil per faktura. Ellers er det
samme krav til merking av fakturaen som papirfakturaer. Disse fakturaene må være i A4-format.
NB. Merk at det utelukkende er maskinell behandling av epost sendt til denne adressen slik at
eposten må kun inneholde fakturaer, kredittnotaer og eventuelle purringer.
Krav til merking av faktura: Ut over kravene til salgsdokumentasjon iht. bokføringsforskriften §§ 5-1-1
til 5-1-8 er det viktig at:
•
•

Fakturaen inneholder leverandørens organisasjonsnummer og bankkontonummer.
Skriften på fakturaen er tydelig.

