Till ekonomiansvariga för föreningarna i Division 5 Herrar

Solidarisk Resekostnadsfördelning för domare 2015
Bohusläns Fotbollförbund tillämpar i år en solidarisk kostnadsfördelning av
domarkostnaderna vid seriematcher i division 5. Detta efter ett förslag från
domarkommittén i Bohuslän som innebär att domare tillsätts fritt inom
distriktet under året. Det innebär att samtliga domarkostnader (exkl.
domararvodena) inom division 5, efter säsongens slut fördelas jämnt mellan
föreningarna i divisionen. För att detta ska kunna göras ska varje förening
efter säsongens slut sammanställa sina kostnader på den blankett som bifogas
och sända in den till Bohusläns Fotbollförbund tillsammans med kopior av
domarreseräkningarna.

Så här går det till:
Vad ska föreningen göra?
Redovisa domarnas kostnader på blanketten som erhålls med detta brev.
Kostnader, för domare, som uppstår i samband med inställda matcher
ska också tas med. Matcharvoden ska däremot inte tas med för
någon match, då de är lika för alla.
Vad vill BFF ha in?
1 ex av sammanställningsblanketten och 1 ex av varje domarreseräkning.
Kopior ska alltid sparas hos föreningen för den egna bokföringen.
När ska sammanställningen skickas in?
Senast den 20 november ska sammanställningen vara BFF tillhanda.
Observera att kostnadsfördelningsprincipen endast gäller för ordinarie
seriematcher, dvs. inte för t ex kvalmatcher och cupmatcher.
Inkommer inte redovisningen i tid kommer samma kostnad som den
förening som har haft lägst kostnader i divisionen, att redovisas för den
saknade föreningen. Eftersom de föreningar som har haft lägst kostnader
får betala in till fördelningspotten och de som har högst kostnader får
tillbaka pengar, innebär det att förening som inte skickar in sin
redovisning kan få betala mer än om man hade redovisat sina kostnader.

Besked om fördelning i början av december-2015
BFF granskar alla underlag och fördelar kostnaderna inom varje
division. Runt detta datum får föreningarna besked om fördelningen och,
beroende på om enskild förening ligger under eller över genomsnittskostnaden
för divisionen, faktureras alternativt återbetalas mellanskillnaden från BFF.

Vem lämnar kontrolluppgift?
Föreningen är som utbetalare skyldig att lämna kontrolluppgift till
Skatteverket för utbetalda ersättningar. Vi hänvisar till skatteinformation
på: www.fogis.se/medieservice/dokumentbank/ekonomi/

Har du frågor ber vi dig vänligen kontakta kansliet på tfn 0304-30200,
eller via mail till bff@orust.mail.telia.com

Med vänlig hälsning
Bohusläns Fotbollföbund

