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Inledning
Kassören i respektive lag hanterar i allmänheten två olika typer av kassor
- Lagkassa
- Spelarkonton
Lagkassan består av gemensamma pengar som används för lagets gemensamma
kostnader. Pengarna i lagkassan tillhör i legal mening inte laget utan Nacka
Hockey (föreningen).
Spelarkonton består av spelares pengar som används för individuellt fördelade
kostnader. I legal mening är det inte lagets pengar utan spelarens pengar som
lagets kassör förvaltar.
Bankkonto
Lagkassan ska förvaltas på ett av föreningen tillhandahållet bankkonto.
Föreningens kassör och lagets kassörer har tillgång till kontot. Föreningens
styrelse beslutar vem som har tillgång till bankkontot vid varje givet tillfälle.
Intäkter och inbetalningar
Intäkter vid arrangemang i föreningens namn såsom egna cuper, överskott från
lotterier eller bidrag från sponsorer tillhör föreningen. Sådana intäkter som
förvärvas av ett enskilt lag ska förvaltas i det lagets lagkassa.
Föreningens policy är att intäkter som förvärvas med hjälp av arbetsinsatser och
kontakter i ett av föreningens lag bör komma detta lag tillgodo. Sådana intäkter
ska användas till lagets gemensamma aktiviteter och får inte fördelas
individuellt till spelare i lagen, t.ex. till spelarkonton i proportion till arbetsinsats
eller liknande. Sådana intäkter ska användas till gemensamma aktiviteter där
alla spelare i ett eller flera lag erbjuds att delta utan hänsyn till uttagning.
Intäktsbringande arrangemang av individuell karaktär som att sälja jultidningar
och liknande får fördelas till spelarkonton. Sådana arrangemang genomförs inte
uttryckligen i föreningens namn utan är endast en eller flera spelare som gör en
extra insats för att finansiera sitt/sina spelarkonto(n).
Lagkassors användning
Föreningens styrelse beslutar om lagens användning av lagkassa antingen i form
av en säsongsplanering och/eller separata beslut som lagets lagledning föreslår.
Merparten av finansieringsbesluten bör tas i säsongsplaneringen. Laget och dess
ledning har föreningens förtroende att hantera pengarna i enlighet med
beslutade intentioner.

Föreningens policy är att intäkter som förvärvas med hjälp av arbetsinsatser och
kontakter i ett av föreningens lag bör komma detta lag tillgodo genom lagkassan.
Medel i lagkassan får inte delas ut till spelarkonton. Exempel på lämpliga
gemensamma aktiviteter att använda medel i lagkassor till kan vara deltagande i
en cup eller ett träningsläger som alla spelare i laget erbjuds att delta i utan
hänsyn till uttagning.
Spelarkontons användning
Spelarkonton innehåller i förväg inbetalda medel från spelarna. Medlen används
till att betala individuella avgifter t.ex. för deltagande i cup eller inköp av kläder.
Intäkter från lagets gemensamma aktiviteter får under inga omständigheter
delas ut till spelarkonton, se ovan under Intäkter och inbetalningar.
När en spelare slutar i föreningen ska behållningen på spelarkontot återbetalas
till spelaren. Saldot på spelarkontot får endast bestå av medel inbetalda av
spelaren.
När spelare slutar/börjar
När en spelare slutar i föreningen har spelaren inte rätt att få ta med sig någon
del av lagkassan, varken direkt eller genom att den först fördelas till ett
spelarkonto.
När en spelare slutar i föreningen ska behållningen på spelarkontot återbetalas
till spelaren. Saldot på spelarkontot får endast bestå av medel inbetalda av
spelaren.
När en ny spelare ansluter till föreningen och ett lag har den nya spelaren rätt att
delta i de aktiviteter som finansieras av lagkassan utan att behöva göra extra
inbetalningar.
Upplösning av ett lag
När ett lag upphör att existera är inte möjligt att dela ut det som finns kvar av
lagkassan till spelarna i laget. Kvarvarande medel tillhör föreningen.
Lagledning och kassör i respektive lag ska planera och informera på ett sådant
sätt att storleken på kvarvarande medel i en lagkassa begränsas. Innestående
medel på spelarkonton kan dock återbetalas till spelarna, se ovan under
Spelarkontons användning.

