Hej allihop!
Nu är det dags för redovisning av respektive lags försäljning! Det känns som om alla
har gjort ett bra jobb och det kommer att resultera i vinst både för lagen och för
föreningen i stort. Det vill säga, vinsten av försäljningen kommer att gynna alla. Vi är
från styrelsens sida glada och nöjda med att alla engagerar sig i försäljningarna så att
vi ska kunna bedriva en bra verksamhet tillsammans. Ibland kan det bli lite snurrigt
med hur saker och ting ska betalas, men vi jobbar på att skapa rutiner som förenklar
detta för alla inför kommande år.
På hemsidan under fliken Dokument kommer dokument på Rutiner och Strukturer
för en fungerande lagadministration att publiceras. Där finns även mycket smått och
gott för föräldrar information, funktionärsinformation samt allmänna dokument för
lagen att komma åt.
Ni får ha lite överseende med att styrelsen och kansliet ibland inte är glasklara i våra
riktlinjer. Vi jobbar för att bli bättre!
Idrottsrabatten:
Det ungdomarna har sålt gällande idrottsrabatten betalas in av medlemmarna på era
respektive lagkonton. Därefter för den kontoansvariga i laget föra över pengarna för
försäljningen av idrottsrabatten från lagkontot till huvudkontot. Vinsten räknas sedan
ut av kansliet och sätts in på ert lagkonto därefter. Ni för över hela summan för
försäljningen och får tillbaka den del av vinsten som ni är berättigade till.
Gutz:
Respektive utsedd ansvarig person för GUTZ i varje lag har fått en faktura på
beställningarna från GUTZ. Den fakturan lämnas till kansliet så betalas den från
huvudkontot. Betalningarna av paketen som sålts i lagen betalar medlemmarna in till
respektive lagkonto precis som med idrottsrabatten. Den totala summan för
försäljningen i lagen betalas över till huvudkontot när alla paketen är betalade till
lagkontot av medlemmarna i laget. Vinsten räknas sedan ut av kansliet och ni får den
vinst som respektive lag är berättigad till.
Medlemsavgifter: De lag som ännu inte har fört över medlemsavgifterna från
lagkontot till huvudkontot och redovisat vilka som betalat ombeds att göra detta
omgående till BG: 440-0222.
Tack för ett superbra arbete under hösten från alla inblandade!

/KFUM Kalmar HK, Styrelsen

