
Information om Lagkassa och Spelarkonton 
Vårt lag har många spelare att matcher, cuper och aktiviteter ibland behöver 
delas upp. Det gör att kostnader inte på ett enkelt och rättvist sätt kan hanteras i 
en enda stor lagkassa. För att få en rättvis fördelning av kostnader och för att ge spelare/föräldrar större 
valfrihet kring hur man finansierar fotbollsspelandet så delar vi upp ekonomin i två delar, den gemensamma 
lagkassan och individuella spelarkonton för varje spelare. 
 
Lagkassan håller grundverksamheten igång och spelarkonton ger rättvisa och valbarhet kring hur varje 
familj väljer att hantera kostnaderna som uppstår och inkomster som behövs för att täcka dessa. 
 

Så här hanteras lagkassan 
Den gemensamma lagkassan används främst för kostnader som är gemensamma för hela laget. Vanligast 
och exempel nedan: 
- Aktiviteter där alla är inbjudna, t.ex. avslutningar mm 
Lagkassan och spelarkonton finns på ett eget bankkonto och hanteras av kassören. Alla intäkter/kostnader 
bokförs löpande och kvitton sparas hos kassören. I praktiken är det ett konto där alla pengar finns. 
Kassören har kontroll över lagkassa och respektive spelarkonto. 
Det är ledarna och kassören som tar beslut hur lagkassan disponeras. 
 

Så här hanteras och nyttjas spelarkonton 
Individuella spelarkonton används främst för ökad valfrihet och rättvisa. 
Spelarkonton möjliggör för föräldrar och spelare att själv välja hur 
mycket man vill medverka vid individuella försäljningar. 
Kostnaden för en cup eller aktivitet kommer att tas från deltagarnas spelarkonton om inget annat anges av 
ledarna. Spelarkontot nyttjas ej till inköp av kläder eller utrustning. 
Som exempel: Vi anmäler oss till en Cup och 10 spelare har tackat Ja. Kostnaden för cupen är 1500 kr. 
1500 kr fördelas då på 10 spelare. Dvs. 150 kr. Dessa pengar belastas spelarens konto (spelarkontot). Har 
spelaren tackat JA och uteblir belastas spelarens konto oavsett Tas en spelare in som ersättare eller 
komplettering för att laget har för få spelare; dessa spelare debiteras inte. 
 

Regler kring spelarkonton 
Nya spelare - en spelare som börjar ny i laget måste börja med att göra en 
insättning till spelarkontot för att uppnå minimisaldot på 300 kr om spelaren ska 
kunna delta i cuper och aktiviteter. 
Minsta saldo - för att ekonomin i laget skall fungera behöver det finnas minst 300 
kr på varje spelarkonto. Det betyder att man som förälder löpande behöver se till 
att minst 300 kr finns på sitt barns spelarkonto. Kassören håller bevakning på 
spelarkontona och meddelar föräldrar när det behöver fyllas på. 
Insättning - För att göra en insättning till spelarkontot så gör ni en banköverföring 
till Clear nr. 6191 Konto nr. 729 303 578, ange spelarens förnamn och efternamn. 
Alla spelarkonton finns i praktiken samlade på ett enda bankkonto som hanteras av 
kassören. Det finns alltså inga riktiga bankkonton för varje spelare som på något 
sätt behöver eller kan hanteras av föräldrarna. Kassören håller ordning på hur 
mycket pengar som varje spelare har på kontot. 
Saldobesked - Kassören håller bevakning på spelarkontona och meddelar föräldrar 
när det behöver fyllas på. Uppdaterad information om lagets spelarkonton och lagkassa finns tillgänglig på 
vår hemsida.  
 
Se https://www.ifkhaninge.se/ifkhaninge-f08 Klicka på knappen ”Dokument”. Kan endast ses av föräldrar i 
inloggat läge. 
 
Spelare som slutar - Om en spelare slutar i laget så återbetalas hela saldot på 
spelarkontot till föräldrarna. Spelare som tar ”säsongspaus” har kvar sitt 
spelarkonto. 
 

Så här hanteras gemensamma intäkter 
När laget har en gemensam aktivitet så tillfaller den lagkontot. Detta meddelas vid det tillfälle då det gäller. 

https://www.ifkhaninge.se/ifkhaninge-f08

