Förslag på ändringar i policy för kontanthantering och utgifter

Bakgrund
På Djurskyddet Karlstads årsmöte 2015 antogs en policy för kontanthantering och utgifter
inom föreningens verksamhet (Bifogat). Då årsmötet är föreningens högsta beslutande organ
är det endast årsmötet som kan upphäva eller göra ändringar i ett styrdokument som
antagits av årsmötet. Då verksamheten sedan dess fått andra förutsättningar behöver
policyn uppdateras, bland annat förekommer inte längre vare sig kontantkassa eller
kortterminal på djurhemmet. Det har också blivit svårare att sätta in större summor kontanter
på bankkonto eller att växla in sedlar till mindre valörer för en växelkassa.
Syftet med policyn var att uppnå säkerhet i hanteringen av föreningens ekonomiska medel,
delvis med bakgrund av att föreningen tidigare erfarit att en styrelsemedlem förskingrat från
föreningen. Policyn ämnades minimera risken för att någon enskild person skulle kunna
hantera föreningens pengar utan att någon annan i styrelsen eller djurhemspersonalen hade
inblick i hanteringen, men också att säkerställa att olika styrelser alla arbetade utifrån samma
policy.
Därför vill vi föreslå vissa ändringar i policyn för att anpassa den till ändrade förutsättningar
och vissa ändringar gällande främst formuleringar, för att minska behovet av revidering vid
minsta förändring i verksamhetens förutsättningar och organisation. I stället för
”Redovisningsföreningen” föreslår vi ordalydelsen ”den redovisningsbyrå som Djurskyddet
Karlstad anlitar”, i stället för ”Margaretha Ödjar” föreslår vi ordalydelsen ”av styrelsen utsedd
person” och i stället för ”Kassören” eller ”Ordföranden” föreslår vi ordalydelsen ”den
firmatecknare som utsetts för det av styrelsen”. Om kassören eller ordföranden under en
period är förhindrad att utföra de uppgifter som avhandlas i policyn, till exempel på grund av
hälsoskäl, gör den formuleringen det möjligt att tillfälligt överlåta uppgiften på någon annan.
Vi föreslår att samma rutiner för attestering av fakturor och kvitton ska gälla oavsett vilken typ
av inköp det handlar om (förbrukningsvaror eller annat), för att både förenkla rutinerna och
öka säkerheten i hanteringen. Vi har också med omformuleringar försökt att i allmänhet
förenkla och förtydliga texten i policyn.

Styrelsen yrkar:
Att årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag på reviderad policy för kontanthantering och
utgifter inom Djurskyddet Karlstads verksamhet i sin helhet (Bifogat).

diumkyddet
KARLSTA§

Policy för kontanthantering och utgifter gällande Djurskyddet Karlstads pengar

Policy antagen : 2075-03-16
Följande gäller för kontanthantering och utgifter för Djurskyddet Karlstad:

1.

Redovisningsföreningen som Djurskyddet Karlstad anlitar för ekonomisk
redovisning får endast göra utbetalningar som attesterats enligt punkterna nedan.
Redovisningsföreningen får således inte göra överföringar till privatpersoner eller
organisationer/företag utan att ansvariga personer godkänt utbetalningen i
förväg.

2.

Föreningens Kassör får ej egenmäktigt ta beslut om utbetalnlngar utan styrelsens
godkännande.

3.

Förskottsbetalningar förekommer ej om inte styrelsen beslutat annat. I sådana fall
ska kopia på justerat, signerat styrelseprotoko!l uppvisas.

4.

Djurhemmets kontantkassa skall endast hanteras av personal utsedd av styrelsen.

5.

Djurhemmets kortterminal skall endast hanteras av personal utsedd av styrelsen.

6.

lngen annan person än Kassören får ta emot kontanter för insältning på bank, om
styrelsen ej klubbat beslut på annan överlämning. Vid sådant beslut ska kopia på
styrelseprotokol I med styrelsens u ndersl<rifter u ppvisas på dj u rhem met.

7.

Kontantkassan sammanställs av personal (se 1 ovan) och kopior tas på
redovisningsunderlaget i n na n kassa n överläm nas til I föreningens Kassör för
insättning på bank. Redovisningsunderlaget specificerar alla intäkter samt utgifter
som gäller kontantkassan på d.jurhemmet. Origlnalet sparas i djurhemmets
fa ktu ra pä

8.

rm.

När kontantkassan överlämnas till Kassören ska Kassören kontrollräkna pengarna.
Mottagningskvittot ska skrivas, där det framgår att överlämningen av pengarna
gäller bankinsättning av djurhemmets kontantkassa, datum för överlämningen,
sa mt beloppets tota lsu m ma. Mottagn i ngskvittot u ndertecknas av överlä m na re
och mottagare. Kassören får en kopia av mottagningskvilto, och originalet sparas i
dju rhemmets faktura pä rm tillsammans med kopia på kassasammanställ ningen.
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9.

När Kassören hämtat kassan enligt punkt 6 ovan ska pengarna sättas in på
bank inom tre arbetsdagar. När insättningen gjorts ska kvitto på insättningen
lämnas på djurhemmet och sättas in i fakturapärmen tillsammans med
kassasa m ma nstä I n i ngen och mottagn i ngskvittot. Om i nsättn ingen sker via
Loomis ansvarar Kassören för att verifikation på insättningen kommer både
dj u rhem met och Redovisn i ngsföreni ngen til I handa.
I

10. Kvitton från kortterminalen ska redovisas direkt till Redovisningsföreningen
veckovis av kassa-ansvarig på djurhemmet. En sammanställning av aktuella

kvitton sker regelbundet av ansvarig personal. En specifikation av intäkterna
ska medfölja kviltona när dessa skickas till Redovisningsföreningen.
L1..

Endast Arbetsledaren på djurhemmet eller Ordförande för föreningen får
attestera fakturor och/eller kvitton gällande inköp tillföreningen som inte
inkluderar förbrukningsvaror gällande den dagliga verksamheten. Detta gäller
till exempel trycksaker, inköp av inventarier och marknadsföringsmaterial,
försäkringar, telefoni, lokalens driftskostnader, eller fakturor som avser externa
tjänster såsom arbete utfört av hantverkare/tjänstemän.

L2. Personal utsedd av styrelsen har rätt att attestera fakturor som gäller den

dagliga verksamheten, till exempel kattsand, torrfoder, och veterinärkostnader,
I den mån det är möjligt ska förbrukningsvaror sponsras av gåvogivare och
sponsorer, t ex städmaterial, frimärken, papper och tvätt- & sköljmedel.
13. Endast Arbetsledaren på djurhemmet och föreningens Ordförande har rätt att

nyttja de två Mastercard-kort som är knutna tillföreningens PlusGiro-konto
7071"8-2. Vid nyttjande av korten ska kvitton på inköpen skickas till
Redovisningsföreningen. lnköpen ska vara godkända i förväg av styrelsen, och
Kassören ska attestera kvittona.
1.4_

lnga inköp får göras för föreningens räkning, där ersättning för inköpen krävs,
utan att inköpen är godkända iförväg. De enda som får godkänna inköpen i
förväg är Arbetsledaren på djurhemmet, styrelsen (via klubbat beslut) eller
föreningens Ordföra nde.
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lnköp till föreningen som uppgår till max 499'.- kan ersättas kontant genom
uttag från djurhemmets kontantl<assa efter att kvitton/faktura attesterats
enligt ovan. Endast Arbetsledaren på Djurhemmet eller fÖreningens
Ordförande har således mandat aft attestera utbetalningar till privatpersoner
från Djurhemmets kontantkassa.
lnköp tillforeningen som överstiger 500:- återbetalas ej kontant utan via
i nsättni ng ti I I ba n kkonto/person konto efter att fören i ngens Ordföra nde,
styrelsen (via klubbat beslut) eller Arbetsledaren på Djurhemmet godkänt
inköpet eller attesterat relevant faktura (där fakturan är utställd på
Djurskyddet Karlstad, ej privatperson.) Ersättning av utgifter gällande inköp till
föreningen sker genom insättning av sumrnan på bankkonto/personkonto.
lnnan kvitton inlämnas ska dessa placeras på ett A4 med beskrivning av vad
kvittona gäller. Dessa ska attesteras av foreningens Kassör innan utbetalning
sker, Redovisningsföreningen ska ha kopior av samtliga dokument och kvitton
för utbetalning.

15. lngen förskottutbetalning, kontant eller via utbetalning till konto, utförs

i

föreningen. Faktura ska begäras i största möjliga mån. Uppgifter för faktura fås
av föreningens Kassör i samarbete med Redovisningsförenlngen.

16. Föreningens

Kassör, Ordförande, eiler Arbetsledaren på djurhemmet har rätt

att be Redovisningsföreningen om utbetalningar ide fall som inköp gjorts
enligt punkterna ovan. Kontonummer lämnas då till Redovisningsföreningen
för transaktron.

17. Ekonomisk ersättning gällande drivmedel ska alltid vara godkänd iförväg
enligt klubbat styrelsebesiut eller efter godkännande av föreningens
Ordförande och en ledamot eller Arbetsledaren på djurhemmet. För
d rivmedelsersättni ng krävs specifi cerad reserä kn i ng. Reserä kni ngen ska
innehålla namn, datum, ärende, antal kilometer samt bankkonto/personkonto
som ersättningen ska sättas in på. Reseräkningsblankett lämnas ut av personal
på Djurhemmet under förutsältning att drivmedelsersättningen i förväg
godkänts av styrelsen ellen Ordförande, och ska attesteras av föreningens
Ordförande plus en ledamot eller Arbetsledaren på djurhemmet innan
utbetalning sker.

KARL§TA*
18. Margaretha Ödlar ansvarar för tömning av bössor som är utställda på diverse
ställen iKarlstad med omnejd, även den på djurhemmet. Margaretha Ödlar
rapporterar regelbundet trll styrelsen och Redovisningsföreningen angående
insättningarna som görs från bösstönrningen.

19. Vid de tillfällen som styrelsemedlemmar, personal eller volontärer behöver
växelkassa till olika event ansvarar Arbetsledaren på djurhemmet eller
Ordförande för föreningen för att växelkassa lämnas ut till ansvarig person från
djurhemmets växelkassa (som finns inlåst iseparat säkerhetsskåp).
Mottagningskvitto ska skrivas på summan som lämnats ut, med detaljer för vad
summan avser. Mottagaren av pengarna får kopia på mottagningskvittot. Den
person som tar emot växelkassan ansvarar sedan för att växelkassan återlämnas
i exakt samma valörer inom maxT dagar efter kontantutlämningen.

20. Vid intäkter på olika event ansvarar en av styrelsen utsedd person för att
kontanter och kvitton redovisas på ett korrekt sätt efter eventet. Eventuell
växelkassa ska återlämnas enligt punkt 16 ovan, och mottagningskvitto ska
utfärdas. lntäkter som kommit in ska i'edovisas enligt förutbestämda kategorier
(for kontering på poster som medlemskap, varuförsäljning, Iotterier, etc.).

Kontanter och kvitton lämnas hll foreningens Kassör för insättning på bank samt
redovisning till Redovisningsföreningen. Föreningens Ordförande ska även få
information om de intäkter som kommit föreningen tillhanda via eventet, vilket
ansvarig person på eventet ansvarar för att informera om.
21.. Om förskottsutbetalning skett eller orn utbetalning skett utan överenskommelse
eller om kvitton ej redovlsats inorn 10 dagar ses handlingen som förskingring av
föreningens pengar och det leder följaktllgen trll en polisanmälan.
Denna policy är officiellt antagen av styreisen för Djurskyddet Karlstad

Datum:

Ann Scott, Ordförande

Mikaela Rognsvåg, Sekreterare & Justerare

Jeanette Carl6n, Kassör & Vice Ordf.

Styrelsens förslag på reviderad policy för kontanthantering och utgifter

Policy för kontanthantering och utgifter inom
Djurskyddet Karlstads verksamhet
1. Redovisningsbyrå som Djurskyddet Karlstad anlitar för ekonomisk redovisning får
endast göra utbetalningar som attesterats enligt punkterna nedan.
Redovisningsbyrån får således inte göra överföringar till privatpersoner eller
organisationer eller företag utan att ansvariga personer godkänt utbetalningen i
förväg.
2. Förskottsbetalningar/utbetalningar av något slag förekommer ej om inte styrelsen
beslutat om annat i ett specifikt fall. I sådana fall ska kopia på justerat och signerat
styrelseprotokoll uppvisas.
3. Om kontantkassa förekommer på djurhemmet skall den endast hanteras av
djurhemspersonal utsedd för det av styrelsen.
4. Ingen annan person än den firmatecknare som utsetts för det av styrelsen (vanligtvis
kassören) får från djurhemmet ta emot kontanter för insättning på föreningens
bankkonto, om inte styrelsen beslutat om annat i ett specifikt fall. I sådana fall skall
kopia på justerat och signerat protokoll uppvisas på djurhemmet.
5. Eventuell kontantkassa på djurhemmet sammanställs av utsedd personal (se punkt 4
ovan) och kopior tas på redovisningsunderlaget innan kassan överlämnas till
föreningens utsedda firmatecknare (se punkt 4 ovan) för insättning på bank.
Redovisningsunderlaget specificerar alla intäkter samt utgifter gällande
kontantkassan på djurhemmet. Originalet sparas i djurhemmets fakturapärm.
6. När kontanter överlämnas till utsedd firmatecknare enligt punkt 4 ovan ska denna
kontrollräkna pengarna. Mottagningskvitto ska skrivas, där det framgår att
överlämningen av pengarna gäller bankinsättning av kontanter, datum för
överlämningen samt mottaget totalbelopp. Mottagningskvittot undertecknas av
överlämnare och mottagare. Mottagare får en kopia av mottagningskvittot och
originalet sparas i djurhemmets fakturapärm tillsammans med
kassasammanställningen.
7. När utsedd firmatecknare hämtat kontanter enligt punkt 4 ovan ska pengarna sättas
in på bank inom fem arbetsdagar. När insättningen gjorts ska kvitto på insättningen
lämnas på djurhemmet och sättas in i fakturapärm tillsammans med
kassasammanställningen och mottagningskvittot. Om insättningen sker via Loomis
ansvarar utsedd firmatecknare för att verifikation på insättningen kommer djurhemmet
och redovisningsbyrån till handa.

8. Fakturor och kvitton för inköp till föreningen skall attesteras av både arbetsledaren på
djurhemmet och utsedd firmatecknare. I den mån det är möjligt ska förbrukningsvaror
erhållas från gåvogivare och sponsorer.
9. Endast arbetsledaren på djurhemmet och styrelsemedlem utsedd av styrelsen för det
(vanligtvis ordföranden) har rätt att nyttja de två Mastercard-kort som är knutna till
föreningens PlusGiro-konto 70718–2. Vid nyttjande av korten skall kvitton på inköpen
skickas till redovisningsbyrån.
10. Inga inköp får göras för föreningens räkning, utan att vara godkända i förväg. De
enda som får godkänna inköp är arbetsledaren på djurhemmet, föreningens
ordförande eller styrelsen via klubbat styrelsebeslut.
11. Ersättning av utgifter för inköp till föreningen sker genom insättning av summan på
bankkonto/personkonto. Inköpen ska ha varit godkända i förväg och kvitton för
inköpen ska vara fästade på ett A4-papper med en beskrivning av vad kvittona gäller.
Dessa ska attesteras av utsedd firmatecknare innan utbetalning sker. För utbetalning
ska redovisningsbyrån ha kopior av samtliga dokument och kvitton som rör
utbetalningen.
12. Faktura ska begäras i största möjliga mån. Uppgifter för faktura fås av utsedd
firmatecknare och den redovisningsbyrå som anlitas av föreningen.
13. Firmatecknarna har rätt att uppdra till redovisningsbyrån att göra en utbetalning i de
fall inköp gjorts enligt punkt 10 och 11 ovan. Kontonummer lämnas då till
redovisningsbyrån för transaktion. Ingen kan uppdra en utbetalning till sig själv eller
närstående.
14. Ekonomisk ersättning för drivmedel skall alltid vara godkänd i förväg genom klubbat
styrelsebeslut eller godkännande av minst hälften av styrelsens medlemmar. För
ersättning krävs specificerad reseräkning som skall innehålla namn, datum, ärende,
antal kilometer samt kontonummer till det bankkonto/personkonto som ersättningen
ska sättas in på. Reseräkningsblankett lämnas ut av personal på djurhemmet om
ersättning i förväg godkänts enligt ovan. Ifylld blankett ska attesteras av både utsedd
firmatecknare och arbetsledaren på djurhemmet innan utbetalning kan ske.
15. Av styrelsen utsedd person ansvarar för tömning av insamlingsbössor som är
utställda på olika ställen i Karlstad med omnejd, även insamlingsbössan på
djurhemmet, och rapporterar regelbundet till styrelsen samt redovisningsbyrån om de
bankinsättningar som görs från tömningen.
16. Vid de tillfällen som styrelsemedlemmar, djurhemspersonal eller volontärer behöver
växelkassa till olika event ansvarar arbetsledaren på djurhemmet för att växelkassa
lämnas ut till ansvarig person från djurhemmets växelkassa (som finns inlåst i separat
säkerhetsskåp). Mottagningskvitto ska skrivas på summan som lämnas ut, där det
framgår vad summan ska användas till. Mottagare får en kopia av mottagningskvittot
och ansvarar för att växelkassan återlämnas i olika valörer inom sju dagar efter
utlämnandet.

17. Vid intäkter på olika event ansvarar en av styrelsen utsedd person för att kontanter
och kvitton redovisas på ett korrekt sätt efter eventet. Kontanter ska räknas av två
personer, eventuell växelkassa ska återlämnas enligt punkt 16 ovan och
mottagningskvitto ska utfärdas. Intäkter ska redovisas i förutbestämda kategorier, för
kontering på poster som medlemskap, varuförsäljning, lotterier, etcetera. Kontanter
och kvitton ska lämnas till utsedd firmatecknare för insättning på bank samt
redovisning till redovisningsbyrån. Ansvarig person på eventet ansvarar även för att
informera föreningens ordförande om de intäkter som kommit föreningen tillhanda via
eventet.
18. Om förskottsutbetalning skett eller om utbetalning skett utan godkännande enligt
punkterna ovan eller om kvitton ej redovisats inom tio dagar ses handlingen som
förskingring av föreningens medel och det leder följaktligen till polisanmälan.

