Forretnings- og finansordning IF Stjernen Flensborg e.V.
Forretnings- og finansordningen kan kun anvendes i sammenhæng med vedtægterne. Den gælder
som gennemførelsesbestemmelser for de i vedtægterne ikke nærmere beskrevne procedurer.
Den er bindende for alle medlemmer/ hold/ grupper.
Foreningens forretningsadresse er: Engelsby-Centret - Foreningernes Hus - Brahmsstrasse 6 24943 Flensburg - Tel.: 0461-63346, mail: info(at)stjernen.de - www.stjernen.de
Kontingent
De aktuelle kontingenter og optagelsesbebyrer for de forskellige medlemsgrupper er opført i
kontingentordningen. Bestyrelsesmedlemmer, afdelingsledere, æresmedlemmer og de for foreningen
aktive dommere er fritaget for kontingentet.
Ansøgninger om nedsat kontingent kan kun besluttes af bestyrelsen.
Afdelingernes generalforsamlinger
Meddelelser fra afdelingsforsamlingerne inkl. valgresultater, skal senest den 10. februar foreligge
bestyrelsen skriftligt.
Budget
Budgetforslag for de enkelte afdelinger for det følgende forretningsår skal indgå senest 15. januar
samme år, ellers forbeholder bestyrelsen sig retten til, efter pligtskyldige overvejelser, selv at
fastsætte et budget. Afdelingerne kan derefter kun råde over det tildelte budget. Overskridning af
enkelte budgetposter på maks. 10% er tilladt uden tilkendegivelse overfor bestyrelsen og skal
udlignes indenfor det tildelte budget. Kan det overskues, at dette ikke kan opnås, skal afdelingerne
søge om en forhøjelse af budgetet.
Bliver budgetet overskredet bliver betalinger indstillet. Budgetposter som ikke eller kun tildels er
blevet udnyttet kan kun i begrundede tilfælde og efter aftale med bestyrelsen bruges med
tilbagevirkende kraft.
Trænere
Trænerkontrakter bliver indgået selvstændig af afdelingerne i henhold til det vedtagne budget, de
dækker over en periode på 11 måneder. Originalkontrakterne skal udfyldes fuldstændig,
underskrives af afdelingslederen og indenfor 4 uger efter løbetidens start forelægges bestyrelsen.
Udbetaling sker tidligst efter at trænerkontrakten foreligger med virkning fra starten af løbetiden.
Foreligger originalen efter udløb af 4-ugers-fristen ikke bestyrelsen, er betalinger med tilbagevirkende
kraft fra udelukket. Tilsvarende kopier bliver gennem afdelingerne uddelt til træneren. Udbetalinger
sker på det angivne konto. Beskatning sker efter de gældende retningslinjer.Tilskud af en hver art,
som gives på grund af trænervirksomheden tilfalder foreningen. På foranledning af bestyrelsen
og/eller afdelingen skal træneren dokumentere sit arbejde.
Materialeindkøb
Materiale må kun indkøbes af afdelingslederen eller en fra ham bestemt person. Ved kontantbetaling
er en faktura nødvendig. Ansvarlig for materialeindkøb og materialeforvaltning er de enkelte
afdelinger.
Betalingsbetingelser
Alle betalingsopfordringer skal af afdelingerne kontrolleres indholdsmæssig og kommerciel, og
undertegnes, hvorefter kasserer anvise pengene. Regninger for et løbende finansår kan afleveres
indtil den 10. januar det efterfølgende år - senere indgående regninger bliver pålagt budgetet for det
følgende finansår.
Bøder
Personlige bøder, inkl. omkostninger, som opstår gennem en proces bæres af den pågældende
person. Straffepenge, opstået i spilsituationer, bæres af den skyldige person. Den ansvarlige afdeling
beslutter uafhængigt inden for budgettet og er ansvarlig for en hurtig tilbagebetaling af betalingerne.
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Støtte af ungdom
Til uddannelse og støtte af ungdomsprojekter kan der søges om økonomiske midler. Ansøgning om
tilskud inkl. opstilling af omkostningerne skal ske inden projektstart. Ansøgningen skal underskrives
af den pågældende afdeling. Over tildeling og omfang af tilskuddet afgør ungdoms-bestyrelsen i
samarbejde med hovedbestyrelsen. Tilskuddet er grundlæggende øremærket.
Idrætsbeklædning
Afdelingerne er ansvarlige for ens og passende beklædning som kræves for hver aktivität.
Hovedfarverne er grøn/hvid - IF Stjernen logoet o og/eller navnet IF Stjernen Flensborg skal
anvendes for at sikre ensartethed.
Entréindtægterne
Afdelingerne er ansvarlige for opkrævning af entré ved kampe/turneringer. Indtægterne forbliver i
afdelingerne, tilsvarende dokumentation er påkrævet.
Nye hold/grupper
Nye tilmeldinger af hold/grupper, udover status sæson 2016/2017, afgør de afdelingsansvarlige efter
følgende kriterier:
a) Er det nødvendige antal trænere, holdledere og dommere til rådighed?
b) Er den nødvendige trænings- og spillekapacitet (plads/hal) til rådighed?
c) Er alle omkostninger dækket af det gældende budget?
Sportspladsens drift
Pedellen er ansvarlig for, at fodboldbanerne er i en forsvarlig tilstand. Spilleplaner og
omklædningsrummenes belægningsplaner bekendtgøres i god tid. I weekender med flere kampe
efter hinanden ligger ansvaret for at kridte op igen, net, hjørneflag mm. hos de enkelte hold.
Spilplanlægning skal gennemføres efter gældende støjbeskyttelses-forordning.
Lokaliteter i Engelsby-Centret
I alle af IF Stjernen benyttede lokaler i Engelsby-Centret er der generelt rygeforbud. Rygeforbud i
kantineområdet samt salen ved særlige anledninger afgører kantineforpagteren hhv. arrangøren
selvstændig. Der gøres opmærksom på rygeforbuddet gennem passende beskiltning. Mødelokalet er
til rådighed for alle medlemmer. For at undgå dobbeltbelægning skal mødedato og -tid meddeles
kantineforpagteren og/eller de sportslige ledere. Mødelokalet skal efterlades i en forsvarlig tilstand!
Kantinen
Grundlag for alle rettigheder og pligter af kantineforpagteren udgør den med SdU indgåede
forpagtningskontrakt. Alle reserveringer af kantinen skal i god tid meddeles forpagteren hhv. lederen
af Engelsby-Centret.
Omkostnings-erstatning: porto, fahrten, telefon, seminar, kurser
Opståede porto-omkostninger på bestyrelses- eller afdelingsniveau bliver mod forelagte kviteringer
indenfor det fastlagte budget refunderet af kasseren. I sammenhæng med udførelse af deres
opgaver kan bestyrelsesmedlemmer, afdelingsleder og ungdomsleder afregne deres udgifter for
kørsel og telefon kvartalvis indenfor budgetposteringen. En aktuel opstilling på givet formular sendes
til kasseren.
Deltagelse ved forskellige møder og kurser kan afregnes som følgende:
Generalforsamlinger (SdU, LSV, SV) : 0,30€ / km, 9,00 € forplejning for max. 1 deltager
Regions- og distriktsmøder (Kredse): 0,30€ / km, 9,00 € forplejning for max. 1 deltager
Arbejdsmøde:
0,30€ / km, 5,00 € forplejning for max. 2 deltagere
Spillerkursus:
0,30€ / km, fra 100 km: 50.- € pauschal
Deltagerne bekræftes gennem bestyrelse eller afdelingslederen, samkørsel er grundlæggende!
Foreningens telefon må udelukkende benyttes til telefonater, som står i sammnehæng med spil eller
træning(aftaler med modstandere, dommere, fagforbund mm.) samt i nødstilfælde (ulykker ved
kamp/træning). Det samme gælder for foreningens computere og laptops.
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Spillecertifikater
Ved foreningsskift af spillere må certificatet først udleveres efter aftale med afdelingsledelsen. Ved
åbne betalingsfordringer skal muligheden for at nægte frigivelsen tages i betragtning.
Kørselspenge
Kørselspenge til udekampe eller turneringer bliver erstattet efter afregning.
fodboldhold: 11-er + 9er
fodboldhold: 7-er + hal
håndboldhold:
gymnastik,- judo,- sambo- und boksegrupper

0,51 € / km
0,38 € / km
0,38 € / km
0,30 € / km

Kørsel til kampe i Flensborg, Harreslev og Jaruplund-Veding er principiel udelukket fra
kørselsgodtgørelse.
Benyttelse af foreningsbussen
Foreningsbussen står til rådighed for alle foreningens hold og grupper.
For at garantere en kort ståtid og at udnytte bussen mest økonomisk bliver indsatstiderne månedligt
fastlagt af de sportslige ledere efter følgende kriterier:
1. prioritæt- pligtforanstaltniger: hold/grupper med den længste køretur
2. prioritæt- pligtforanstaltniger: hold/grupper uden nok køretøjer
3. prioritæt- frie foranstaltninger f.eks. turneringer
Ved benyttelse af bussen jvf. prio. 1 + 2 trækkes 0,26€/km fra kørselsafregningen.
Ved prio. 3 gælder: ungdomsarrangementer er gratis. Ved seniorforanstaltninger skal bussen tankes
op for egen regning. I bussen gælder ryge- og alkoholforbud!
Efter hver benyttelse skal bussen tankes op og renses groft! Efter hver benyttelse skal kørselsbogen
udfyldes og tankning indføres.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hyldester
10-års medlemsskab
foreningsnål med 10-emblem
15- års medlemsskab
foreningsnål med 15-emblem
20- års medlemsskab
foreningsnål med 20-emblem
25- års medlemsskab
æresglas
med 25-emblem
30- års medlemsskab
æresglas
med 30-emblem
Fortjeneste i det friv. arb/foreningsarbejde foreningsnål i sølv (1. grad)
Fortjeneste i det friv. arb/foreningsarbejde
foreningsnål i guld (2. grad)

Forslag til f. + g. skal fra ansøgeren sendes til bestyrelsen senest den 10. februar.
Hyldesterne foretages på generalforsamlingen.
ud- og videredannelse
Fra foreningens fællesbudget kan opståede ud- og videreuddanelses omkostninger blive refunderet.
Ansøgninger skal stilles skriftligt inden forløbet til bestyrelsen, en delvis tilbagebetalingsforpligtning
indenfor en 2-årig periode skal skriftligt fastholdes med den uddanelsessøgende.
Årsmøde
Årsmøde week-enden (maj/juni) holdes så vidt muligt fri for arrangementer!
Dommere
Dommere, som er anerkendt af fagforbundende og er aktive for foreningen kan få et tilskud til
udstyringen. Afdelingerne er ansvarlig for afregning med navns nævnelse overfor kassereren.
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Foreningens sponsorer
Sponsorer af foreningen eller enkelte hold retter deres donationer udelukkende til foreningen. Der
tages hensyn til eventuelle ønsker fra sponsoren. Bestyrelsen videregiver donationer til afdelingerne
efter henstilling fra sponsoren.
Donationer direkte til et hold eller en bestemt idrætsudøver er ikke tilladt.
Saunabenyttelse
Saunaerne Engelsby-Centret (omklædningsrum 5 +6) står gratis til rådighed for alle tilmeldte aktive
medlemmer i foreningen, omkostnigerne bliver udlignet fra foreningens fællesbudget. En forpligtende
tilmelding til saunabenyttelse sker via pedellen eller sportslig leder Engelsby. Der skal sørges for en
højestmulig udnyttelse (deltagerantal)! Mad og drikke (især alkohol) er, af sikkerhedstekniske og
hygienske grunde, ikke tilladt i saunaområdet.
Arrangementer
Foreningen udligner opståede underskud fra arrangementer planlagt af festudvalget ved
uforudsigelige situationer eller som ikke ligger i dens magt.
Forudsætning herfor er organisering og gennemførelse af foranstalrtninger som:
a.) har et overordnet foreningsinteresse (f.eks. juleball, grøn-hvid-nat)
b.) er planlagt omkostningsneutral
Benyttelse af foreningens hytte
Til gennemførelse af interne arrangementer står foreningens hytte til rådighed for alle foreningensmedlemmer/ -hold/-grupper. Den ansvarlige eller en af ham benævnt person skal meddele
hyttebenyttelsen til bestyrelsen. De pågældende brugere skal omgås inventaret omhyggeligt, bringe
affaldet væk og efterlade hytten ordentligt og rent. Evt. skader meddeles omgående! En hver
benyttelse af hytten er begrænset til kl.22.00.
Bestyrelsen forebeholder sig retten til at kræve skadeserstatning fra den pågældende bruger.

Slutbemærkning:
Afdelingernes ledelse er ansvarlige for bekendtgørelse, videregivelse og overholdelse af forretningsog finansordenen.
Opstillet/besluttet:
Ændret/besluttet:

maj 1982
januar 2017

Bestyrelsen

4/4

