
ÍBV ÍÞRÓTTAFÉLAG
GJALDKERARA YNGRI FLOKKA

HANDBÓK



Hlutverk gjaldkera:
Halda utan um ferðasjóð iðkenda.
Hafa með sér stöðu iðkenda á foreldrafundi.
Hafa eftirlit með að foreldrar skili inn peningum fyrir fjáraflanir - kalla eftir því ef
dráttur er á skilum.
Ýta við foreldrum varðandi að koma af stað fjáröflun í samstarfi við foreldraráð.
Gera upp ferðir í samráði við gjaldkera annarra árganga í flokknum.
Skila til unglingaráðs uppgjöri í byrjun árs.

Fá fulltrúa úr foreldrahópnum eða tengdan aðila til að fara með sér yfir
bókhaldið í lok árs. Nauðsynlegt er að fá samþykki foreldra fyrir
skoðunaraðila.

Gjaldkerar yngri flokka skiptast niður eftir árgöngum og kyni iðkenda. Hver árgangur
finnur gjaldkera í sínum foreldrahóp þegar iðkendur fara í 1. bekk, sem heldur utan
um ferðasjóð iðkenda bæði í hand- og fótbolta. Gjaldkeri stofnar reikning í sínum
viðskiptabanka með kennitölu félagsins, 680197-2029 í samráði við
framkvæmdastjóra félagsins. Gjaldkeri fær debetkort tengt reikningnum sem hægt er
að nota þegar iðkendur fara í keppnisferðir.

Gjaldkerar yngri flokka

Ferðasjóður:
Þegar iðkandi hættir íþróttaiðkun hjá félaginu þá getur viðkomandi ekki fengið
inneign sína útgreidda.

Hægt er að færa inneign yfir á systkini (ef þau eru að æfa hjá félaginu), er það
þá fært í skömmtum eftir þörfum.
Ef útgreiðsla er til annarra en systkina þá má hún aldrei verða meiri en 60%, en
þó aldrei hærri en 100.000 kr., restin rennur til unglingaráðs.

Mjög sterk rök þurf að liggja að baki ef útgreiðsla er til annarra en systkina.
Ef ekki er um slík tengsl að ræða þá rennur öll upphæðin til unglingaráðs.

Hafa ber í huga að safna ekki of miklu þannig að eftir 16. aldursár verði eftir mikil
upphæð sem ekki er hægt að nýta. Í félaginu er búið að setja þak á inneign:

Eftir að 10. aldursári líkur er ekki æskilegt að inneign sé hærri en kr. 300.000 kr.
Við lok 14. aldursárs á iðkandi ekki að eiga meira en 150.000 kr. í sjóð.

Þegar iðkendur eiga ekkert eða eru komnir í skuld í ferðasjóð þá verða
foreldrar/forráðamenn að leggja inn á reikning í næstu ferð sólarhring áður en lagt
er af stað, annars fer barnið ekki með.
Ef iðkandi er kominn í stóra skuld í ferðasjóð og ekkert gengur að rukka
foreldra/forráðamenn þá hafa gjaldkerar samband við íþróttafulltrúa eða
framkvæmdastjóra félagsins sem taka við málinu.
Þegar iðkendur hafa náð 18 ára aldri er æskilegt að gera upp reikninginn og loka í
samráði við íþróttafulltrúa.

Samvinna - Heilbrigði - Gleði - Barátta



Keppnisferðir:
Fá einn til að halda utan um bókhaldið í ferðinni (fararstjóri/þjálfari).
Passa allar kvittanir.
Vera með nafnalista og merkja við.
Nauðsynlegt að vera með debetkort sem hægt er að senda með í ferðir.
Fá allar kvittanir sem fyrst eftir ferð, sem og nafnalista.
Fara yfir ferðakostnað sem fyrst svo ekkert gleymist.
Muna að gera upp rútuna við Sigfús sigfus@ibv.is 

Kostnaður vegna Íslandsmóts eða bikarkeppni:
ÍBV greiðir mótsjöld
ÍBV greiðir í ferðakostnað

Herjólf
Gistingu fyrir þjálfara

ÍBV greiðir ekki fyrir rútu og kojur
Rútukostnaður 

Þorlákshöfn – Reykjavík – Þorlákshöfn 3.000 kr.
Landeyjarhöfn – Reykjavík – Landeyjarhöfn 3.000 kr.

Flug – ÍBV niðurgreiðir 6.000 kr. pr. iðkanda
Rúta – iðkendur greiða 5.000 kr. fyrir ferðina
Ef eitt lið er að ferðast greiðir ÍBV fyrir einn þjálfara og einn fararstjóra
Ef liðin eru tvö eða fleiri þá greiðir ÍBV fyrir samtals þrjá – þjálfara og fararstjóra

Íslandsmót - lengri ferðir t.d. Ísafjörður, Akureyri

Fjáraflanir:
Gjaldkeri ýtir við foreldrum ásamt foreldraráði varðandi fjáraflanir samanber skjal
vegna fjáraflana.
Gjaldkeri hefur eftirlit með að foreldrar skili inn peningum fyrir fjáraflanir - kalla
eftir því ef dráttur er á skilum.
Iðkendur sem eru að spila upp fyrir sig og eiga lítið í ferðasjóð geta tekið þátt í
fjáröflunum með þeim flokk sem þau eru að spila uppfyrir sig með.

Á 15. eða 16. aldursári er farið í utanlandsferð.
Stærsta fjáröflunin fyrir þessa ferð eru þrif í Herjólfsdal á Þjóðhátíð, ætlast er til
að foreldrar viðkomandi barna taki þátt í þessari fjáröflun.

Varðandi þessa fjáröflun þarf að hafa í huga að ef iðkandi hættir sinni iðkun
dreifist inneign viðkomandi á flokkinn.
Komi upp ófyrirséðar aðstæður metur unglingaráð hvert tilvik fyrir sig.

Utanlandsferðir

Samvinna - Heilbrigði - Gleði - Barátta



Eldri iðkendur:
Til að iðkendur nái að klára ferðasjóðinn sinn er gott að vera vakandi fyrir því að
þeir sem eigi inneign nýti hana.
Þegar iðkendur ná ákveðnum aldri er í lagi að láta þá fá pening fyrir ferðalögum,
gott er að miða við:

Gisting 3.000 kr.
Matur í dagsferð 3.000 kr., tveggja daga ferð 6.000 kr. osvfr.

Kostnaður - önnur mót:
ÍBV greiðir í Herólf fyrir iðkendur, þjálfara og fararstjóra
Ef farið er með flugi greiðir ÍBV flugfargjald fyrir þjálfara.
Hópurinn greiðir fyrir:

Kojur
Rútu
Gistingu
Mat
Mótsgjöld
Fararstjóra og þjálfara – uppihald (mótsgjald)
Annað

Rútu kostnaður:
Þorlákshöfn – Reykjavík – Þorlákshöfn 3.000 kr.
Landeyjarhöfn – Reykjavík – Landeyjarhöfn 3.000 kr.
Ef foreldrar panta fyrir iðkanda í rútu þá þurfa þeir að greiða kostnaðinn
hvort sem þeir nýta ferðina eða ekki.
Aðeins er rukkað fyrir leiðina sem pantað var í, má vera bara önnur leiðin.
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Rútugreiðslur:
Þjálfari sendir tölvupóst á sigfus@ibv ásamt gjaldkera viðkomandi flokks með
nafnalista þeirra sem voru að ferðast.
Gjaldkerar leggja inn á reikn. 582-26-197 kt. 680197-2029 og setja skýringu t.d.
Rúta Vísmót 2013 kk eða Rúta Ísl.mót 2008 kvk.



Árgangur
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Gjaldkerar yngri flokka ÍBV:

Gjaldkeri
Egill Arngrímsson
Anna Hulda Ingadóttir
Þórdís Jóelsdóttir
Hrefna Jónsdóttir
Harpa Hauksdóttir
Lúðvík Jóhannesson
Bjarni Rúnar Einarsson
Ragnheiður Sveinþórsdóttir
Helgi Níelsson
Ása Ingibergsdóttir
Ragnheiður Sveinþórsdóttir

Netfang
egillarnar@gmail.com
ahi@simnet.is
thordis@grv.is
hrefnajons1977@gmail.com
hhauks80@gmail.com
ludvikjoh@gmail.com
bre@leoseafood.is
raggabubu@simnet.is
hnielsson@gmail.com
asa@vsv.is
raggabubu@simnet.is

Árg.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Gjaldkeri
Ása Ingibergsdóttir
Þjóðhildur Þórðardóttir
Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir
Ingunn Arnórsdóttir
Guðbjörg Erla Ríkharðsdóttir
Dóra Björk Gunnarsdóttir
Örvar Omrí Ólafsson
Anna Lilja Tómasdóttir
Ragnheiður Sveinþórsdóttir
Ester Óskarsdóttir
Sigríður Jóhanna Sigurbjörnsdóttir

Netfang
asa@vsv.is
thjobba@gmail.com
oliver@eyjar.is
svan@centrum.is
gudbjorgerla18@gmail.com
dorabjork1974@gmail.com
orvaromri@gmail.com
taron@simnet.is
raggabubu@simnet.is
eoskarsdottir@gmail.com
sirry83@gmail.com

Drengir

Stúlkur
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Fjáraflanir eftir árgöngum:
Miðað við að flokkaskipting sé í október ár hvert

Skylda
Þegar flokkar félagsins spila á mótum hér í Eyjum þá þurfa iðkendur að aðstoða við
stöflun stóla og borða í skólunum.

Aðarar fjáraflanir
Endurskinsmerki, selja Þjóðhátíðarblað, kaffisala, sprittkertasala, kleinusala, fisksala
frá Fiskverkun VE.

ATH! Gistirými á fótboltamótum geta breyst á milli ára

ATH! Gistirými á fótboltamótum geta breyst á milli ára


