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Hantering av fotbollsverksamhetens kostnader 
 
 
I de fall då Du har utlägg som föreningen skall ersätta är redovisar Du dem till kassören, 
mail kassor@vallensif.se, antingen löpande eller efter avslutad vår- respektive 
höstsäsong. 
 
Maila kvitto, träningsgruppens namn, Ditt namn och kontonummer. 
 
Registreringsavgifter, serieavgifter, plan / lokalhyra och distriktslagsläger faktureras 
direkt till föreningen. 
 
 
Domare 
 
Betalningen av domare sköts av respektive ledarteam vid varje tillfälle. Spara kvitto och 
redovisa enligt ovan. 
 
 
Trivselaktiviteter 
 
Samtliga träningsgrupper erhåller en summa för trivselaktiviteter som fastställs i varje 
år. Spara kvitto och redovisa enligt ovan. 
 
 
Klubb och förbrukningsmaterial 
 
Klubbmaterial avser matchställ, bollar, koner och västar. 
 
Förbrukningsmaterial avser artiklar till skadeväska, tejp, målvaktshandskar etc. 
 
Inventering av befintligt material görs årligen. Därefter kompletteras / nyanskaffas det 
som behövs vid ett gemensamt inköp under februari / mars. Förbrukningsmaterial som 
behöver komplettas under säsong handlas av behöriga personer i respektive sektion på 
Team Sportia. 
 
 
Utbildning ledare 
 
För att uppnå vår målsättning satsar vi på anpassad utbildning av våra ledare. Avgiften 
för de kurser som överenskommits inom respektive sektion betalas av föreningen. 
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Hantering av fotbollsverksamhetens kostnader 
 
 
Cuper 
 
Anmälningsavgiften för de cuper som överenskommits inom respektive sektion betalas 
av föreningen, antingen via mail med de uppgifter som behövs, eller via utlägg / 
redovisning från ledare (se ovan). 
 
Ulvacupen (12-åringar) och respektive års gemensamma 11-manna cup hanteras 
gemensamt. Var och en spelare som åker med skall betala en "grunddeltagaravgift". 
Resterande kostnader för cupen ingår i föreningens ordinarie verksamhet. 
 
 
Träningsläger 
 
Vi vill att våra seniorsektioner skall åka på träningsläger varje år och en fast summa per 
sektion erhålls från föreningen. 
 
 
Resor 
 
Kostnadstäckning för seniorsektionernas bortamatcher ersätts med en fast summa per 
mil som bestäms årligen. 
 
Seniorsektionernas ledare och spelare som bor utanför kommunen prövas och beslutas 
från fall till fall. Samåkning skall ske i största möjliga utsträckning. 
 
Var och en skriver sin reseräkning och lämnar till ansvarig person inom respektive 
sektion. 
 
 
Läkarkostnader 
 
Alla spelare som har licens är automatiskt försäkrade i Folksam. Försäkringen gäller vid 
skador som inträffar under träning, match och under resor till och från fotbollsplanen. 
Den drabbade gör själv skadeanmälan. 
 
Ungdomsförsäkringen omfattar alla ungdomar, inom föreningar anslutna till Svenska 
Fotbollförbundet till och med den 31 mars det kalenderår de fyller 15 år. 
 
Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). 
 
De spelare som har kostnader för rehab försöker vi hjälpa, detta beslutas från fall till fall. 
 


