Fordelingsnøgle ved arrangementer og initiativer
Ansvarlig
Gældende fra
Revideret
Regelsæt

Jesper ”Mini” Lemmike
ungdom@rif-fodbold.dk
1. juli 2018
17. oktober 2018 af Brian Larsen
RIF Fodbolds bestyrelse har vedtaget følgende
retningslinjer i forbindelse med arrangementer og
initiativer, hvor enten klubben eller de enkelte
hold/årgange tager initiativ til at tjene penge.
Hold/årgange, som har indtjening på aktiviteter og
initiativer, skal aflevere 25% af overskuddet til
klubben. Der skal altid aflægges et regnskab til
bestyrelsen over indtægter og udgifter.
Denne fordeling er vedtaget af bestyrelsen, da
bestyrelsen ønsker at signalere, at vi er én samlet
fodboldklub. Derudover bruges RIF Fodbolds brand
i forbindelse med arrangementet/opgaven. Det
betyder, at RIF Fodbold, som klub, overordnet står
med ansvaret for at tingene gennemføres på en
ordentlig og betryggende måde.

Vejledning

RIF Fodbold forventer, at alle hold/årgange helt
naturligt hjælper til vil diverse arrangementer i
klubregi – fx klubdage, stævner og
afslutningsevents – uden at skulle have økonomisk
kompensation for dette.
Alle arrangementer og initiativer SKAL godkendes
af bestyrelsen. Det er nødvendigt for at sikre
følgende:






Specielle aftaler, som alle skal være
opmærksomme på.

Dansk lovgivning følges.
Klubbens regler og etik følges. Eksempelvis
må der ikke uddeles politisk eller religiøst
materiale.
Tiltaget er ikke i konflikt med klubbens
øvrige forpligtigelser og aftaler.
Eksempelvis må der ikke spørges efter
sponsorater og sponsorgaver hos
erhvervsdrivende uden forudgående aftale
med klubben.
Tiltaget er ikke i konflikt med øvrige tiltag
og planlagte events.

Ansøgning skal sendes til den ansvarlige for denne
vejledning.
RIF Fodbolds hovedlotteri ligger hvert år i perioden
fra 1. august til 31. oktober. Fordelingsnøglen
mellem klubben og hold/årgange er 75/25.

Fordelingsnøgle ved arrangementer og initiativer

Der er pt. en aftale med Super Brugsen, Ringsted
omkring salg af fyrværkeri. Her er fordelingsnøglen
mellem klub og de hold/årgange, som deltager
også 75/25.
Det er aftalt, at alle indtægter fra
bagagerumsmarkedet går ubeskåret til
ungdomsafdelingens årlige pinsetur.
Indsamling af juletræer tilbydes altid U13årgangen.
Der ligger en gammel aftale med Ringsted
Pigefodbold om, at de har ret til salg af
julekalendere.

