
Bokföringsinfo för fotbollslagen i KSF.  
15.03.2016 Skapat - Dennis Lehtivaara 
01.10.2016 Ändrat bokföringskonton – Dennis Lehtivaara 
01.05.2017 Ändrat bokföringskonton, kontakt till Rantalainen – Dennis Lehtivaara 
24.10.2017 Ändrat bokföringskonton, kontakt till Rantalainen – Dennis Lehtivaara 
 
 
Kassörerna i varje lag skall sköta sitt lags bokföring, detta betyder att man utgår från 
kontoutdragen och kopplar varje transaktion på kontoutdraget till ett konto. Till dessa 
bifogar man även verifikat/kvitton som bilagor. Man skriver även in lagets 
kostnadsställe uppe på kontoutdraget. Varje lag har ett eget kostnadsställe.  
Vet man inte till vilket konto något hör så skriver man en förklaring vad det handlar 
om så kan säkert Linda lösa det. På följande sidor finns det listor på de konton och 
kostnadsställen som finns, saknas ert lag så kontakta sektionens kassör. 
 
Varje lag hämtar eller skickar in sina konterade kontoutdrag med bilagor och kvitton. 
Detta hämtas till Linda med max tre månaders mellanrum. Nedan finns Agnetas 
kontaktuppgifter. Man kan hämta in dokumenten till Andelsbankens kontor i Kimito 
eller Dalsbruk. Man kan även maila in dessa om man har dem i elektroniskt format.  
 
 
Agneta Nordman 
Rantalainen & Wahlsten Oy 
agneta.nordman@rantalainen.fi. 
  
Rantalainen Kimitoön/ Rantalainen Kemiönsaari 
Arkadiavägen 5, 25700 KIMITO/ Arkadiantie 5, 25700 KEMIÖ 
www.rantalainen.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bokföringskonto 
 
Konto Typ  + eller – på kontoutdraget 

3000 Egna avgifter + 

3001 Inkomster från idrottsförbund + 

3010 Sponsorbidrag + 

30100 Sektionens turneringsbidrag + 

30101 Kommunens bidrag + 

3020 Övriga intäkter + 

30210 Tävlings- /matchbidrag + 

30211 Deltagaravgifter + 

30212 Sektionens deltagaravgifter + 

30213 Styrelsens medlemsavgifter + 

4000 Anmälningsavgift - 

4010 Medlemsavgifter till idrottsförbund - 

4020 Licenser - 

4030 Materialkostnader - 

4040 Utbildningskostnader - 

4050 Utbetalda bidrag - 

4060 Arrangemang- och tävlingskostnader - 

4070 Domarkostnader - 

7230 Plan/hall kostnader - 

7250 Motionsbanan - 

7390 El - 

7530 Bränslekostnader - 

7820 Kost & logi - 

7860 Transportkostnader - 

7870 Kilometerersättning - 

8140 Annonskostnader - 

8380 Ekonomiförvaltningstjänster - 

8510 Telefon/internet - 

8560 Kostnader för penningrörelse - 

8760 Övriga kostnader - 

9010 Kommunalt bidrag + 

9240 Ränteintäkter + 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kostnadsställen 
 
Kostnadsställe Namn 

1000 Styrelsen 

1100 Offes minnesfond 

1200 Södernlotteri 

1300 70-års jubileum 

2000 Fotbollssektionen 

2050 Gräsplanscupen 

2120 P-07 

2125 Fotbollsflickor 01-02 

2130 P-98 

2135 F-07 

2140 P-99 

2145 F-99 

2150 P-00 

2155 F-04 

2160 P-01 

2165 P-05 

2170 P-03-04 

2175 F-05 

2180 P-06 

2200 Knatteligan 

3000 Orienteringssektionen 

3100 Åboland-Åland 

3200 Orienteringsarrangeman 

4000 Skidsektionen 

4100 Alpin 

4200 Mikaela Hollsten 

4300 Niklas Hollsten 

5000 Bordtennissektionen 

6000 Friidrottssektionen 

6100 Ärevarvet 
 


