
   

Retningslinjer for lagskonto i HK Vestre Toten  

  

1. Etablering av lagskonto  
Alle lag kan opprette egen bankkonto som lagskonto. Denne SKAL være registrert under HK 

Vestre Toten. Det er ikke tillatt å benytte privat konto som lagskonto. Lag som ønsker å opprette 

lagskonto skal ha utpekt to økonomiansvarlig på laget. Vedkommende må være over 18 år,  

forstå ansvaret man påtar seg og ha grunnleggende forståelse av regnskapsføring.   

  

Økonomiansvarlig leverer bestilling av lagskonto til kasserer i HKVT, på epost 

kasserer@hkvestretoten.no eller ved personlig overlevering.  

  

Bestillingen må inneholde følgende informasjon  

- Navn og fødselsnummer på to personer som skal disponere kontoen.  

- Postadresse, telefon og epostadresse til disponentene.  

 

         

2. Formål med lagskonto  
Formål med lagskonto er å disponere midler til aktivitet og utstyr som ikke dekkes av felles 

budsjett, som for eksempel treningsleir, cupovernatting, sosiale aktiviteter i laget mm. 

Inntektene til laget kan komme fra dugnader eller innbetaling fra spillere/foresatte.  

  

3. Regler for lagskonto  
Klubbens regnskapsfører fører regnskap. Kasserer må levere alle bilag og skjema. 

 

Bilagene skal sendes til regnskap@hkvestretoten.no  

  

1. Innsending av bilag og skjema skal gjøres så fort de har medført en bevegelse på konto. Bilag 

MÅ leveres for alle bevegelser. 

2. Kasserer skal melde seg inn i klubben slik at de kan legges i spond gruppe for lagsregnskap 

hvor det vil være nødvendig infomateriell tilgjengelig for å løse oppgavene. 

3. Konto SKAL ha dobbel godkjenning av alle uttak.  Dette er for å sikre at alle transaksjoner er 

korrekte. Formålet er at kassere skal kontrollere hverandre slik at feil ikke kan oppstå. 

  

4. Avslutning av lagskonto  
Hvis lag nedlegges med innestående på lagskonto, tilfaller beløpet HKVT.  Alternativt 

kan det føres over til ny konto dersom to lag slås sammen.   

  

5. Endring av rutine for lagskonto  
Rutinen er vedtatt av styret i møte 26.11.2019 og kan kun endres gjennom vedtak i styret.  

 

Husk at ny kasserer for laget skal melde seg inn i klubben via https://hkvestretoten.no. 

Velg gruppe «lagsregnskap».  Det blir ikke fakturert kontingent dersom man kun har rolle 

som kasserer for laget. 

mailto:regnskap@hkvestretoten.no


  

   

Søknadskjema for lagskonto HK Vestre Toten 

  
  

  

Lag: ______________________________  
  
 Økonomiansvarlig 1  

Navn:  ____________________________________________  

  
Fødselsnummer:  

  

  
____________  

  
Adresse:  ____________________________________________  

  
Postnr:  

  

  
_________  

  
Sted:  ____________________________________________  

  
Telefon:  

  
____________________________________________  

  
E-post  

  
____________________________________________  

  

  
Signatur:  

  
____________________________________________  

  

  
 Økonomiansvarlig 2  

Navn:  

  

____________________________________________  

  

Fødselsnummer:  ____________  

  
Adresse:  

  

  
____________________________________________  

  

Postnr:  _________  

  
Sted:  

  

  
____________________________________________  

  

Telefon:  ____________________________________________  

  
E-post  

  
____________________________________________  

  

  
Signatur:  

  

  
____________________________________________  

  

   


