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Ansvarsområde
Overordnet ansvarlig for forsvarlig økonomistyringen i klubben i tett samarbeid med kasserer og
styrets leder.
Arbeidsoppgaver
1) Budsjett
a. Utarbeide budsjett sammen med leder, i tråd med vedtak i styret og på årsmøtet.
2) Regnskap
a. Klubbens kontaktperson mot SMN Regnskap. Gjennomføre statusmøter ved behov.
b. Oppdatere styret om status økonomi ved utgangen av hvert kvartal. Foreslå tiltak ved
vesentlige avvik mot budsjettet
c. Godkjenning av fakturaer i Visma
d. Forberede årsregnskap til årsmøte i februar.
3) Likviditet
a. Sammen med kasserer administrere alle klubbens bankkontoer i SMN 1.
b. Andregangs attestering på alle betalinger ut fra klubbens kontoer.
c. Påse at klubbens og lagenes likviditet er forsvarlig.
d. Påse at treningsavgift og andre inntekter er fakturert iht. plan
e. Oppfølging av status innbetaling av utestående i Rubic Medlemsnett
4) Internkontroll
a. Påse at klubben følger regnskaps- og revisjonsbestemmelsene i NIFs lovverk.
b. Implementering av forsvarlige og hensiktsmessige kontrollrutiner (internkontroll) inn mot de
ulike lagene, regnskapsfører og HIL.
c. Gode rutiner mot MX Sport Malvik Senter
d. Sikker kontanthåndtering i kiosken.
e. Sikre forsvarlig økonomistyring på lagsnivå
f. Opplæring av nye lagledere
5) Markedsansvarlig:
a. Løpende følge opp markedsansvarlig med tanke på fornyelse av sponsoravtaler.
b. Påse korrekt utfakturering av sponsoravtaler.
c. Ved behov delta i møter med sponsorer.
d. Beregne og utbetale årets honorar ved årets slutt.
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Fullmakter
1) Godkjenne faktura iht. vedtatte planer og budsjetter
2) Tilgang til alle bankkontoer i HIL Fotball

Samarbeid, kontakt og kommunikasjon
Internt

Styrets leder, kasserer, lagledere og Markedsansvarlig

Eksternt

SMN Regnskap, Sparebank 1 SMN, revisor, Rubic og kasserer i HIL

Krav til kompetanse
1) Formell utdanning og/eller erfaring fra økonomistyring
2) NFF Fotball Lederkurs (nivå 1). Dette kurset går over en helg og tas ved første mulighet.
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