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Dommerutgifter        
         Alle lag skal betale dommer kontant.  
Det er 2 måter å dekke dommerutlegg på, forskudd eller 
etterskuddsvis ved refusjon av faktisk utlegg 

Lagledere / oppmenn / foreldrekontakter e.l  for hvert 
lag,  har anledning å motta forskudd fra EIK fotball 
opptil 2 ganger i året ( vår / høst ) for dommerutlegg.  
Dette skjer ved at dere sender en henvendelse til vår 
kassrer Anita Lindø på email anita.lindo@consis.no om 
beløp og lag dette gjelder. Pengene vil da bli utbetalt.  
Lagleder / oppmann  mv. er da ansvarlig for å ta vare på 
kvitteringene gjennom året. Avregning tas halvårlig evt 
årlig.  NB ! Ved vesentlige avvik mellom utbetalt 
forskuddsbeløp og kvitteringer, kan ansvarlig måtte 
dekke differansen selv. ( dersom det ikke er mulig å 
sannsynliggjøre differansen ). 

Refusjon av utlegg ( 2 alternativer måter) 

1. Refusjon av utlegg via konto vil skje på følgende 
datoer i løpet av året ; 30.4, 30.8 og 30.12.  Hver 
trener /oppmann skanner kvitteringer på email til  
Anita Lindø eller leveres hos Økonomihuset AS ( 
hvor Anita jobber samlet før oppgitte datoer.  
Refusjon vil da skje første virkedag etter disse 
datoene 

2. Refusjon av utlegg kontant skjer i kiosken.  
Kiosken er i sesongen åpen onsdager når det spilles 
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barnefotball og ved A-kamper.  Sporadisk kan denne 
også være åpen ved 4 div herrer og A-lag dame. 
Kvitteringer for utlagte dommerregninger leveres da 
i kiosk, og kontanter vil mottas i retur umiddelbart. 

NB ! Det vil ikke være mulig å få refundert 
dommerregninger på andre måter eller datoer enn de 
som nevnt ovenfor. Beklager evt. ulemper dette 
medfører, men pga administrasjon av ordning ser EIK 
fotball det nødvendig å ha denne rutine. 

Dommere i barnefotballkamper 6-12 år honoreres med 
kr 100,-.  Kvitteringer som kan brukes for 
dokumentasjon av dommerutlegg,  ligger som vedlegg til 
dette dokument. 

Andre utlegg                
                  Andre utlegg som lagledere / oppmenn 
/ foreldrekontakter har gjennom sesongen dekkes 
løpende.  Dette skjer ved at kvittering / dokumentasjon 
scannes via email til Anita Lindø evt leveres til henne på 
Økonomihuset AS. Dette kan gjelde utlegg vedr. sosiale 
tiltak, smårekvisita, utlegg på reise, utlegg turneringer 
+++ ( liste ikke uttømmende ) 

Innskudd etter loddsalg / basarer / turneringer / 
fotballskoler  mv 

Ved innskudd etter aktiviteter som nevnt ovenfor  ( og 
lignende ) , skal hver enkelt ansvarlig SELV sette dette i 
banken straks etter aktivitetsslutt. 

Dette betyr at pengene tas med i innskuddsautomat ( tar 
både sedler og mynter ) hos SR-Bank på torvet. 
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Kontonummer som tastes ved innskudd er :  3270 05 
04084   

Kvittering tas med og merkes lag og aktivitet.  
Kvitteringer på innskuddene scannes på email til Anita 
eller leveres til henne på Økonomihuset. 

EIK fotball håper at alle tilstreber å følge disse 
rutinene gjennom 2013. Tusen takk på forhånd. 

Spørsmål rundt refusjoner, utlegg, innskudd +++, kan 
rettes til kasserer Anita Lindø  (mob 980 36 983 ) eller 
Per Trygve Årstad (mob  95 26 11 60 ) 

 


