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Instruks for loddsalg aldersbestemt.
1. Bakgrunn.
IL Ulfstind er en dugnadsklubb, hvor alle medlemmer i aldersbestemte klasser plikter å
delta i felles dugnader for klubben.
En vesentlig inntektskilde for aldersbestemt avdeling er salg av lodd. Loddsalget
administreres av aldersbestemt koordinator i fotballgruppa, og skal foregå 2 ganger i
året, vår og høst.
2. Instruks.
Aldersbestemt koordinator kjøper inn lodd, og fordeler disse blant foreldrekontakter på
hvert av de aldersbestemte lagene. Lagene får lodd i henhold til mange spillere de har.
Foreldrekontakter deler ut loddene til spillere / foresatte på sine lag. Samtidig leveres ut
en faktura hvor sum loddpenger betales inn til klubben av foresatte / spillere, innen en
gitt frist.
Foreldrekontakter lager navneliste over de som har fått utdelt lodd og hvor mange lodd
som er utdelt. Denne oversikten sendes aldersbestemt koordinator.
Foreldre / spillere selger loddene og overfører penger til oppgitt konto når loddene er
solgt.
Foreldrekontakten på laget holder oversikt over hvem som har betalt inn.
Kasserer trekker beløpet fra lagskontoen når salgsperioden er over
De lagene som ikke har egen sparekonto betaler inn til administrasjons konto i klubben.
Innbetalingen merkes med spillernavn og lag.
Alle lodd skal selges, men skulle det være uforutsette forhold som gjør at loddene
delvis/helt ikke kan selges, skal spilleren / foresatte lage en oppsummering av hvor
mange lodd som er solgt og hvor mange som er igjen. Ikke solgte lodd skal innleveres til
aldersbestemt koordinator. Overført beløp skal stemme med solgte lodd.
3. Godkjenning og endring av denne instruksen
Denne instruksen skal godkjennes av styret som egen styresak. Endringer i denne
instruksen kan kun godkjennes av styret i egen styresak.

