Retningslinjer for oppgiør av Miljøkasse
a
a

Kassa skal glores opp etter hvert arrangernent. Unntak fra dette er kurshelger sotn §ores opp under ett.
Oppgjor av kasse gjores på skjemaet som. er vist under. Det er viktig at belopene føres på sin rette plass i skjemaet.
Nedenfor folger en forklaring på ln er enkelt post, samt et eksempel på hvordan et ferdig ut$lt skjema kan se ut.
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Dato for arrangelnent. For kurshelger skrirres dato for
a1le tre dager
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Vedless:
Antall vedlegg til kassaoppgjoret (Kvitteringer og lister
for materialsalg.
Kursinntel<ter:
Denne rubrikken brukes ikke for rniljokassa

Arrangementer:
Her fores inntekter fra inngangspenger på dansekvelder

I

og fester.

Brrrssirlg m.m.:
Her fores inntekter fra vanlig kiosksalg

Materialsals:
Her fores inntekter fra salg av «Kom og Dans effekter». Ved salg av slikt rnateriell skal det benyttes
eget skjema for spesifisering av hva soln er solgI. Den
hvite delen på dette skiemaet rives av og folger
kassaoppgoret, inens den blå delen skal sitte igjen på
blokka.
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Andre inntcl<tcr:
Her føres inntekter fra f. eks. loddsalg og salg av rniljokort. Her fores også salg av «ikke Kom og Dans rnateriell» så som egne T-skjorter o.1. Hvis det ikke er
plass til å spesifisere direkte på kassaoppgjors-s\ieruaet
glores dette på eget ark og legges ved.

Betalte utsifter:
Her fores utgifter når noen har vært og handlet inn tir-rg
som vi trerger, og enten har bmkt penger fra kassen
eller lagt ut og fått penger igjen. Betalte utgifter skal
alltid dokumenteres i form av kvitteringer/regninger.
Merk deg at dette er utgifter, og skal således fores opp
soln et minus-beløp

Dil'l'eransc:
Forskjellen rnellorn Lrtregnet og opptelt

belop

Skal være 0 (null)

Innsl<udd banl<:
Her fores det belopet sorn settes inn

Inn g. bcløtl liasse (r,el<slelren ger):
Her fores det som lå i kassen da du fikk den. ( Skal
være 700,- kr. )

Nv l<assabehoklning:
Her fores veksleper.rgene sorn ligger i kassen når du leverer den
fra deg. (Skal være 700,- kr. Summen av «lrmskudd barrk» og
<<N.v kassabeholdning» skal r,ære lik «Opptelling»

Sum Kassabeholdning:
Her surnmeres postene på skjernaet

Instrulitø rtinrcr:
Brukes ikke for rniljokassa

Opptellins:
Her fores det faktiske belopet som du får nzir du teller
opp alle pengene du har. Ikke gleu-r å regne med
vekslepengene hvis du allerede har talt disse opp og
lagt dern tilbake i kassen

Attestas ion:
Signatur fra de to som har gjort opp kassen.

Mcrl<natler:
Her er det plass
oppgjoret
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skrive hvis du har noe å anrnerke
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