Bälinge IF
Bälinge IF´s ekonomi – en enkel beskrivning
Bälinge IF består av fyra sektioner, sektionerna är bordtennis, skidor, Herr- och pojkfotboll och
Dam- och flickfotboll.
Bälinge IF äger även Bälinge Fotboll AB som omfattar Damfotbollens elitverksamhet, inklusive
Bälingetrollen
Det övergripande ansvaret för ekonomin i föreningen har huvudstyrelsen (HS) men varje sektion
ansvarar för sin egen del av ekonomin.
Eftersom damfotbollens elitverksamhet drivs i det egna bolaget, Bälinge Fotboll AB, ingår dess
kostnader och intäkter inte i det resultat som Bälinge IF redovisar, utan är helt fristående.

Inkomster till föreningen
Föreningens inkomster består i huvudsak av medlemsavgifter, aktivitets- och grundbidrag,
träningsavgifter, anslag från Bingoalliansen samt intäkter från diverse arrangemang som
sektionerna tillsammans med lagen utför.
Sektionernas inkomster kommer från försäljning av bingolotter, kalendrar samt olika aktiviteter
(se bilaga). Övriga inkomster är anslag från HS samt de träningsavgifter som de aktiva i
respektive verksamhet betalar.
Inkomster från olika aktiviteter fördelas inom respektive sektion.
När lag själva utför en aktivitet för att samla pengar, exempelvis försäljning av lotter, är det
intäkter som till 100 % tillfaller lagkassan.
Varje sektion beslutar hur stor träningsavgiften ska vara och vilka kostnader föreningen står för
och vad varje aktiv själv får stå för.
Föreningens utgifter
Klubbens utgifter är många t.e.x hall- och planhyror, kostnader för att ha ett fungerande kansli,
försäkringar, licenser, cup- och matchavgifter, domararvoden, kostnader när ungdomar blir
uttagna för att representera Bälinge IF på distriktsnivå.
Dessa kostnader fördelas inom föreningen, vilket framgår av bifogad specifikation och de olika
begreppen är Huvudstyrelsen, sektionerna och lagen (fotboll).

Övrig information
En viktig inkomst som föreningen har är Bingoalliansen som fördelar pengar till sina
medlemsföreningar. Denna fördelning baseras bl.a. på föreningarnas omsättningar varför det är
viktigt att alla lagkassor mm redovisas regelbundet till sektionskassörerna så att bokföringen blir
korrekt och vi har möjlighet att redovisa en korrekt omsättning och på så sätt få största möjliga
anslag.
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Årsbokslut
Varje sektion sköter den löpande ekonomiska redovisningen (bokföringen) och gör ett årsavslut
som lämnas till huvudstyrelsens kassör. Därefter upprättas klubbens årsbokslut, som revideras
(kontrolleras) av två externa revisorer, vilka är valda på föreningens årsstämma.
Årsbokslutet redovisas och fastställs av årsstämman och därefter kommer det att finnas
tillgängligt på Bälinge IF´s hemsida.

Bilaga 1 visar hur föreningens kostnader och intäkter fördelas inom klubben.
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BILAGA 1
Specifikation av hur intäkter och kostnader fördelas i föreningen
Huvudstyrelsen
Intäkter
(+)
Medlemsavgifter
Alliansbingo
Aktivitetsbidrag
Grundbidrag

Kostnader (-)
Anslag till sektionerna
Hall- och planhyror
Personalkostnader
Kanslikostnader
Försäkringar

Sektionerna
Intäkter
(+)
Träningsavgifter
Anslag från HS
Bingolotto
Kalendrar
Kiosken (fotboll)
Fotbollsskola
Sponsorer
Intäkter vid arrangerade tävlingar
Diverse arrangemang *
Försäljning spelare (utbildningspengar)

Kostnader (-)
BIF-ligan
(fotboll)
Bilersättningar
(fotboll)
Licenser
(fotboll)
Cup- och matchavgifter
Domare
(fotboll)
Anmälningsavgift till serier
Avgifter för zoonläger och dyligt
Utbildning av domare och tränare
Programblad
Övergångsblanketter
Matchtröjor
Personalkostnader
Inköp spelare (utbildningspengar)
Material

Lagen (fotboll)
Intäkter
(+)
Del av bingolotto odyl.
Restaurangchansen – 100 % till laget
Egen kioskverksamhet
Egna aktiviteter, tex. Lotteriförsäljning, knyt
Bilersättningar
Materialbidrag
Sponsorer

Kostnader (-)
Material (plåster, bollar, matchställ)
Cup-avgifter (utöver det som BIF betalar)
Egna aktiviteter

* I övriga arrangemang ingår exempelvis uppdrag som parkeringsvakter på Ulva marknaden,
kubbturneringen, cuper och julgransförsäljning.
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