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Riktlinjer för lagkassor i Borlänge 
Handbollsklubb 
Borlänge Handbollsklubbs verksamhet finansieras av bland annat medlems- och deltagaravgifter. För 

dessa köper klubben in bollar, matchställ och annan utrustning. Klubben betalar avgifter för seriespel 

och planhyror för träning och för match samt i olika utsträckning även deltagande i cuper. Därutöver 

upprätthåller klubben vissa roller och funktioner genom arvodering. 

Varje lag i Borlänge Handbollsklubb, t o m A-ungdom, har rätt att ha en egen lagkassa för att under 

innevarande säsong finansiera de delar av verksamheten som klubben inte finansierar, t ex 

träningsläger, kostnader i samband med cuper och resor till och från cuper och matcher eller andra 

lagaktiviteter som kan hänföras till lagets handbollsverksamhet. Medlen i en lagkassa ska förbrukas 

under innevarande säsong.  

Regler för lagkassa  
• Varje lag har rätt att ha en lagkassa där lagets intäkter och kostnader för innevarande säsong 

hanteras.  

• Medlen i en lagkassa ska förbrukas under innevarande säsong. Ett maxbelopp om 4000 kr får 

dock sparas till nästkommande säsong.  

• Belopp som den 31 maj överstiger maxbeloppet tillfaller klubben. 

• Varje lag ska utse en ansvarig lagkassör gentemot klubben.  

• Lagkassan sköts genom att klubben skapar en intern kassa åt laget på begäran av 

lagkassören. Dessa pengar ingår i klubbens redovisning.  

• Det är lagkassören som är ansvarig för att lagkassan sköts enligt klubbens regler.  

• Klubben godkänner inte att laget öppnar ett eget lagkonto på banken eller förvarar lagets 

pengar hemma. Privatkonton accepteras inte. ”Mellanlagring” kan dock ske på privatkonto i 

samband med olika aktiviteter som laget utför. Pengarna ska i sådana fall överföras till 

lagkassan direkt efter utfört arbete/uppdrag.  

• Intäkter som relaterar till försäljning av fika, egna lotter, egna jobb eller dylikt som laget själv 

organiserar och hanterar behåller laget överskottet till 100% i sin lagkasssa. Samtliga intäkter 

skall redovisas mot lagkassan. 

• Information och överenskommelse skall inhämtas från styrelsen där motpart är en presumtiv 

sponsor eller samarbetspartner. Detta för tydligheten för klubben och lagen. 

• Varje lag har möjlighet att ha en handkassa på maximalt 3000 kr för löpande kostnader. 

Denna skall redovisas två gånger per år, vid vår- respektive höstsäsongens slut. Eventuellt 

belopp över 3000 kr inbetalas till lagkontot i Borlänge HK.  

• För arbeten utförda för annan, t ex inventeringar och städuppdrag mm, fakturerar Borlänge 

Handbollsklubb hela summan å lagets vägnar till uppdragsgivaren och överför vid betalning 

av fakturan beloppet till respektive lags konto i Borlänge Handbollsklubb.  

Hantering av lagkassa  
Vem äger kassan?  

Klubben äger kassan men laget får disponera innehållet till verksamhet och lagaktiviteter som är 

knutet till laget och handboll. Om nya spelare tillkommer skall de ha en lika stor del av lagkassan som 

övriga spelare i laget. Man skall således inte behöva "köpa sig in" i kassan. Lagkassör kan få 

kontoutdrag från Borlänge HK på begäran hos klubbens kassör.  
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Om en spelare slutar har man inte rätt till utbetalning av sin del av lagkassan. Om laget upplöses 

tillfaller kvarvarande medel klubben. Uttag ur lagkassa måste alltid göras mot utläggskvitto i original, 

inlämnad faktura, verifikat eller dylikt. Inga förskottsuttag medges.   

Varumärket Borlänge HK och sponsring 
Borlänge handbollsklubb äger varumärket ”Borlänge HK” och har därmed beslutsrätten till hur detta 

får användas. Intäkter som kommer från sponsorer, reklam, tryck på kläder etc, där klubbens namn 

nyttjas i form av klubbmärke och/eller namn regleras via Borlänge HK sponsorpolicy, vare sig det 

handlar om träning, tävling eller fritid.   

All sponsring skall hanteras i enlighet med gällande sponsorregler i Borlänge HK. Se sponsorpolicy. 

Alla sponsoravtal skall tecknas med Borlänge HK. Detta hanteras via Borlänge HK kansli som hjälper 

till med avtal och fakturering. 

Varför finns reglerna?  
Styrelsens ansvar  

Det är styrelsen i klubben som är ytterst ansvarig för samtliga transaktioner som sker i klubbens 

namn eller för något av klubbens lag och därmed de lagkassor som finns. Styrelsen ansvarar för att 

alla transaktioner i lagkassorna bokförs enligt Skatteverkets riktlinjer. 

Juridiska skäl  

Juridiskt sett tillhör lagkontona/kassorna föreningen. Laget ifråga representerar alltid klubben i alla 

idrottsliga sammanhang, vilket också ska vara fallet när laget uppträder i andra situationer såsom 

olika finansieringsverksamheter. Så fort ett lag får intäkter från extern part, försäljning etc sker det i 

Borlänge HK:s namn.  

Skattetekniska skäl  

De utbetalningar som görs till tränare/lagledare i form av reseersättningar eller arvode ska redovisas 

till Skatteverket via kontrolluppgifter. I vissa fall ska också skatt och sociala avgifter betalas. När 

lagkontona ingår i klubben tillser klubben att skattelagstiftning sköts korrekt. Om reglerna inte följs 

riskerar både ledare, spelare och hela klubben bli skatteskyldig.  

Säkerhetsskäl och skydd för laget  

Dessa regler är även till för att undvika oegentligheter och risk för bedrägerier med förskingring av 

lagkassor.  

 

 


