
Lagkassor i IFK Strömstad 

Alla lag i IFK har en lagkassa med pengar som de kan till använda till olika roliga aktiviteter, eller 
material som inte ingår i standardutrustningen. 

Standardutrustningen som alla lagen ska ha, och alltså inte behöver köpas in av lagen är: 

- Boll till alla spelare i laget 
- Koner 
- Västar 
- Sjukvårdsväska med innehåll 
- Småmål (vi delar på detta) 

Saknar ett lag något av ovanstående så beställs det via mail till info@ifkstromstad.se. 

Exempel på saker som lagkassepengarna skulle kunna gå till: 

- Cuper 
- Träningsläger 
- Grillkvällar 
- Annat skoj med laget 
- Coaching-tavlor 
- Målvaktshandskar 

Exempel på sätt att tjäna in pengar till lagkassan: 

- Kioskförsäljning (2022 går 1/3 av försäljningen till det säljande laget) 
- Sponsring (15% av rekryterad föreningssponsor) 
- Idrottsrabatten (1/2 går till laget, möjlighet att sälja fler än de som går med 

medlemsavgiften) 
- Annan försäljning (Bingolotto 23/12 går1/2 till laget, kakor, annan lottförsäljning går allt till 

laget) 
- Strandstädning (allt går till laget) 
- Sätt fart på fantasin, oftast kommer allt gå till laget förutom ovanstående 

Utöver detta så kan styrelsen genom årsmötet tillskjuta lagen ytterligare medel när ekonomin i 
föreningen tillåter. 

Det är vår kanslist Marie som hanterar våra lagkassor via ett Excell schema. Varje år läser hon av 
kioskförsäljningen och andra typer av försäljning och lägger till i lagkassorna. Om ni har tjänat in 
någonting till laget och har resultatet så skicka in underlaget till info@ifkstromstad.se så lägger Marie 
till det i redovisningen. Vid inköp så kommer hon på samma sätt dra av från lagkassan till det berörda 
laget. Om det är någon förälder som lagt ut pengar för någon 
lagaktivitet så återbetalas detta genom inlämnande av kvitto till 
Marie på kansliet. 

Är det någon som vill veta sitt saldo på sin lagkassa så skickar 
man ett mail till info@ifkstromstad.se så återkommer Marie med 
en uppdatering. 

Ha det så roligt med reskassepengarna! 


