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MOTION NR 7 TILL ÅRSMÖTE 2017 
Ämne: Framtagande av riktlinjer för lagkonto 
 
Bakgrund: 
För att gynna multiidrott bör kostnaderna för att utöva idrott i föreningen hållas så låga 
som möjligt. Det behövs riktlinjer för hur lagens lagkassor/lagkonto ska hanteras med 
avseende på storlek och ändamål. Se exempelvis Sundbybergs IK:s riktlinjer för lagkassan: 
http://www.sikfotboll.se/sidor/regler-for-lagkassor/ 
 
Förslag: 
Att årsmötet ger direktiv till styrelsen att införa generella riktlinjer för hur lagens 
lagkassor/lagkonton ska hanteras i syfte att hålla nere kostnader enligt beskrivning nedan. 
 
Motivering: 
Eftersom Ängby IF är en breddförening ska alla ha råd att utöva idrott, gärna kombinera 
flera, oavsett vilken ambitionsnivå man har. Kostnaden ska baseras på minsta gemensamma 
nämnare för det som krävs för att ha en löpande träning och ordinarie seriespel där alla kan 
vara med. Lagkassorna ska därför inte finansiera den verksamhet som avser träningar och 
seriespel, det ska spelaravgiften göra. Bruket av för stora lagkassor ökar risken för att 
föreningens ekonomi ges en felaktig redovisning, och därmed brister redovisningen till såväl 
medlemmar som andra. 
 
Om det i ett enskilt lag finns underlag och intresse för en satsning på högre ambitionsnivå 
som kräver större kostnader, vilket i sig är bra, bör detta finansieras av föreningens kassa 
och inrymmas i fastställd budget. Ekonomiska medel kan tillföras det enskilda laget under 
förutsättning att det finns ett spår även för de med lägre ambitionsnivå. Om inte pengar 
finns i föreningen för en sådan satsning ska den tas ut på spelaravgifter som beslutas av 
styrelsen. Spelaravgiften för den högre ambitionsnivån ska då vara valbar eftersom den 
generellt inte passar alla. 
 
Lagkassan kan täcka övriga kostnader. Dessa extra lagkostnader ska hållas så låga som 
möjligt. Exempel kan vara deltagende i en mindre cup eller för att hålla en lagfest. En 
maxnivå på 500kr/år per person är rimligt. Det ska då vara väl förankrat hos spelarnas 
föräldrar och informerat om i god tid innan säsongen börjar. 
 
Enskilda lag ska alltså i största möjliga mån undvika att dra på sig kostnader som kräver 
större ekonomiska ansträngningar, då det får exkluderande effekt på dem som utövar flera 
idrotter. 
 
Motionen är inlämnad av Ulf Söderman. 
 
Styrelsens kommentar: 
Styrelsen bifaller förslaget att ta fram riktlinjer för hantering och storlek av lagkassa. 
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