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Varje grupp/lag i Tyresögymnastiken har rätt att ha en egen lagkassa för att finansiera verksamhet som
inte klubben finansierar, t.ex. träningsläger, teamaktiviteter etc.
Principer för lagkassor
● Varje grupp/lag har rätt att ha en lagkassa där egna intäkter och kostnader hanteras.
● Varje grupp/lag ska utse en ansvarig för lagkassan gentemot föreningen.
● Lagkassan sköts genom att föreningen skapar en intern kassa på begäran av gruppansvarig.
Dessa pengar ingår i föreningens redovisning.
● Föreningen godkänner inte att man öppnar ett eget lagkonto på banken eller förvarar
gruppen/lagets pengar hemma.
● Det är gruppansvarig som är ansvariga för att lagkassan sköts enligt föreningens regler.
● Alla intäkter från eventuell försäljning betalas direkt till Tyresögymnastiken. Därefter fördelas
pengarna till lagkassan.
● För att begränsa de administrativa processerna gäller detta då lagkassan överstiger 300 kr per
aktiv i gruppen.
Varför finns principerna?
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen i föreningen som är ytterst ansvarig för samtliga transaktioner som sker i föreningens
namn inklusive något utav föreningens grupper/lag och därmed de lagkassor som finns. Styrelsen vill
att alla transaktioner i lagkassorna bokförs enligt bokföringslagen vilket sker när grupperna/lagen har
lagkonto i föreningen.
Juridiska skäl
Juridiskt sett tillhör lagkonton/kassorna föreningen. Gruppen/laget ifråga representerar alltid
föreningen i alla idrottsliga sammanhang, vilket också ska vara fallet när gruppen/laget uppträder i
andra situationer såsom olika finansieringsverksamheter. Så fort gruppen/laget får intäkter från extern
part, försäljning etc sker det i Tyresögymnastiken namn.
Skattetekniska skäl
Ledare/föräldrar får endast ersättning för utlägg mot redovisning av kvitto. Ingen annan form av annan
ersättning får förekomma från lagkassor av skatteskäl. De utbetalningar som görs till tränare/lagledare
i form av reseersättningar eller arvode ska redovisas till Skatteverket via kontrolluppgifter och ska
därför inte ske via lagkassor.
Hantering av lagkassa
Vem äger kassan?
Föreningen äger kassan men gruppen/laget får disponera innehållet till verksamhet och lagaktiviteter
som är knutet till laget. Om nya aktiva tillkommer ska de ha en lika del av lagkassan som övriga aktiva
i gruppen/laget. Man ska således inte behöva ”köpa sig in” i kassan. Om en aktiv slutar i gruppen har
hen inte rätt till utbetalning av sin del av lagkassan. Om gruppen/laget upplöses tillfaller kvarvarande
medel alltid föreningen och ska utan fördröjning överlämnas till föreningens kassör.
Sponsring
När det gäller sponsring ska detta hanteras i enlighet med gällande sponsorregler i Tyresögymnastiken.
Se sponsorpolicy. Alla sponsoravtal ska tecknas med Tyresögymnastiken vilket innebär att bara
ordförande eller kassör får skriva på avtalet.

Storlek, insamlingar och aktiviteter
De här riktlinjerna är satta för att vi ska vara anpassade till den verklighet vi har i vår förening och
som råder i många andra föreningar. Vi har en stor blandning av familjetyper. Vi har välbeställda
medlemmar och medlemmar med mycket begränsad ekonomi. Vi har medlemmar som klarar att lägga
mycket tid och pengar i ideell verksamhet och vi har dem som inte klarar det. Det ska finnas plats för
alla och vad vi alla förenas av är att vi vill träna.
Minsta gemensamma nämnare är det som krävs för att ha en löpande träning och minst en tävling. Det
ska stå i centrum före alla andra aktiviteter.
Kostnader:
●
●

●

●

●

Alla som kan betala medlemsavgift och träningsavgift till Tyresögymnastiken och följer
föreningens stadgar är medlemmar på lika villkor.
Utöver medlemsavgifter tillkommer på individuell nivå vissa kostnader som är svåra att
undvika, men kan variera utifrån egna val. Kostnader för exempelvis dräkter, skor,
vattenflaska etc. Material som behövs för att kunna vara aktiv i Tyresögymnastiken.
Ytterligare mindre kostnader tillkommer, som är relaterade till lagets aktiviteter och
behov av utrustning. Dessa extra lag-kostnader ska hållas så låga som möjligt. Exempel
på sådana kostnader kan vara deltagaravgifter till en mindre tävling eller för att hålla en
lagfest. 100-300 kr per säsong är rimligt, där den högre summan gäller för äldre med
större utgifter.
Om gruppen/laget bestämmer sig för att för att samla in större summor för t.ex. läger, så
ska det vara väl förankrat med lagets familjer 6-12 månader i förväg.
Insamlingsaktiviteter ska behandlas som ett tydligt uttalat projekt där kostnaderna och
hur intäkterna ska samlas in kan visas. Därefter ska alla medlemmar få möjlighet att ta
ställning till om de vill göra det här tillsammans eller inte. Om inte mer än 80 % av
deltagarna kan tacka ja är det ett tecken på att aktiviteten inte bör genomföras.
Det är också viktigt att anpassa kostnaderna så att de är lägre för de lägre åldrarna, där
möjligheterna för aktiva själva är begränsade när det gäller att bidra till att samla in
pengar.

Enskilda grupper/lag ska alltså i största möjliga mån undvika att dra på sig kostnader som kräver större
ekonomiska ansträngningar eller större insatser i tid från medlemsfamiljerna, då det får exkluderande
effekt på dem som har brist på tid och pengar. Det centrala i vår verksamhet är att träna
truppgymnastik, cheer och parkour, vilket ska vara möjligt för så många som möjligt.

Referensmaterial Lagkassan - så funkar det (Riksidrottsförbundets rekommendation och text)
(Se även Skatteverket “Idrott-och-skatt” 2018-01-11)
Ordet ”lagkassa” används ofta i föreningssammanhang. Det är lätt att tro att laget som städat
eller sålt salami själv förfogar över pengarna som lagmedlemmarna jobbat ihop. Så är det inte.
Vare sig pengarna i en lagkassa förvaras i en kakburk på kansliet eller finns insatta på ett konto på
bank i någon förälders namn, så tillhör pengarna i lagkassan föreningen – inte det enskilda laget.
Om lag X har varit jätteduktigt på att sälja salamikorvar och tulpanlökar för att laget ska kunna köpa
nya matchställ, så är det inte det enskilda laget som har rätt att bestämma över pengarna. Det är
föreningens styrelse som beslutar över föreningens pengar och därmed också lagkassor, inte till
exempel lagets lagledare.

Förhoppningsvis låter styrelsen laget köpa sina matchställ, men det är föreningen som betalar. Inte
laget som betalar till sig själv.
1. Principen är att alla pengar som kommer in i föreningens namn också ska tillhöra föreningen. Det
är styrelsen som har beslutanderätten över vad föreningens pengar ska användas till. Annars uppstår
redovisningsproblem för föreningen.
2. Systemet med lagkassor, där lagets spelare tjänar in pengar åt föreningen och sedan på egen hand
använder ett lagkonto för att betala träningsläger eller material går stick i stäv med föreningstanken,
där ”alla jobbar för alla”. Lösningar som gagnar det enskilda laget i föreningen, innebär ett steg i fel
riktning från föreningstanken och den klassiska ”vi-känslan” inom föreningen. Inom idrottsföreningen
ska alla få chansen att vara med på lika villkor.
3. När lagkasse-modellen används på individnivå, tar systemet ännu ett steg bort från ”vi-känslan” i
klubben. Säg att varje lagmedlems individuella insatser och bidrag till lagkassan bokförs, spelare för
spelare. Nisse drar in 500 kronor till lagkassan på sin salamiförsäljning och Anders lyckas få in tusen
kronor. När laget sedan köper klubbjackor till spelarna kan Nisse avräkna 500 kronor, medan Anders
kan avräkna tusen kronor på den totala kostnaden.
4. ”Kreativa” lösningar, där varje spelare kan göra avräkningar i förhållande till utförda insatser åt
laget, skapar problem. Vad händer om en spelare flyttar och har pengarna bokförda som ”sina”? Är
laget, det vill säga föreningen, då skyldig att utbetala innestående pengar till spelaren? Svaret är nej.
En spelare som av någon anledning slutar kan inte kräva att få ut sin del av lagkassan. Men har
lagkassor tillämpats enligt exemplet ovan, uppstår lätt bråk och slitningar om spelaren kräver ”sina”
pengar.
5. Ett sådant system, med en avräkningsmodell på individnivå, ger dessutom med största sannolikhet
skatterättsliga konsekvenser. Om pengarna så tydligt och direkt används för att betala någonting
som direkt tillfaller en person, det vill säga för att betala spelarens kostnader för sin
fritidsverksamhet utifrån de arbetsinsatser denne utfört, så kommer saken i helt annat läget, än om
gällande praxis för föreningar används. När föreningen står för motsvarande kostnader för alla
spelare i laget, uppkommer inte någon skattepliktig förmån.
6. Bruket av lagkassor ökar sannolikheten att föreningens ekonomi ges en felaktig redovisning, och
därmed brister redovisningen till såväl medlemmar som andra. Allvarliga problem kan uppstå om ett
lag plötsligt väljer att byta förening och tar med sig sin lagkassa, med pengar som laget tjänat ihop
och ser som sina.
7. Ett lag som väljer att lägga ner sin verksamhet eller flytta till en annan förening kan inte kräva att
få behålla sin lagkassa, om det inte särskilt finns angivet i föreningens stadgar att så är möjligt. En
majoritet av alla idrottsföreningar har inte sådana klausuler inskrivna i stadgarna.
8. Om föreningens stadgar skulle tillåta att pengar flyttas med ett lag, uppstår skattetekniska frågor.
Då måste de inblandade kolla upp vilka skatteregler som gäller.
Så här bör det gå till i en förening:
Säg att ett lag jobbar hårt för att kunna ställa upp med ett lag i en tävling på Gotland. Laget pantar
flaskor, säljer tulpanlökar, städar källarkontor med mera.
Intäkterna som kommer in redovisas till föreningen kanske inte räcker helt för att täcka ett
deltagande i tävlingen, men styrelsen ser positivt på lagets gemensamma ansträngning och satsning.
Styrelsen ger lagledaren mandat att för föreningens räkning skapa vissa kostnader, såsom boende,

resor, mat och deltagaravgifter under Tävlingens namn till en viss totalsumma. En mindre summa
kanske varje spelare får skjuta till ur egen ficka, men den summan är inte avhängig vad var och en
tjänat ihop. Precis som allt lagsammanhang är det ”en för alla, alla för en som gäller”.
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