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Fakturering HT&IF Fotballgruppa  

 

Kontingenter / Treningsavgift 
HT&IF fotball ønsker at det meste av kontingenter skal bli fakturert ut ved bruk av 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/nyheter/fakturering-klubbadmin/ 

Dette fungerer slik at alle medlemmer må registrere seg på https://minidrett.nif.no/ 

Dette linkes så automatisk opp mot KlubbAdmin.  

I KlubbAdmin må man gå inn og godkjenne nye medlemmer for så å legge dem inn i rette grupper. 

Gruppen er lagt slik inn styret, trenere, a-laget, gutter 17, Jenter 17, gutter 15, jenter 15 osv. 

Når dette er gjort så velger man den gruppen og de medlemmene man ønsker å fakturere. Det er her 

viktig at man velger 1 gruppe for å få rett kontingent til den gruppa. 

Kontingentene er lagt inn med samme navn som vi bruker i de forskjellige gruppene. 

Når man skal sende dem så får man flere valg opp om forskjellige måter å sende faktura på. Pr i dag 

så bruker vi kun SMS-sending ved purring av kontingent. 

Det som blir viktig å få sjekket opp er at epost adresser og telefon nummer er riktig lagt inn i 

MinIdrett. Dette for at vi ikke får noen tilbakemeldinger om faktura er mottatt. Purring sendes 1 uke 

etter forfall. Her kan man også legge inn SMS-faktura til medlemmer. 

Ved 3 gangs purring må man gå over til å sende faktura pr post eller til inkasso. 

Trenere for hvert lag må gi faktura ansvarlig medlemslister med epostadresser. Alle under 18 år må 

også legge inn foresattes telefon nummer og epostadresser.  

Når gruppene har foreldre møte så må man også sjekke at alle er med i MinIdrett.  Alle som er med i 

HT&IF fotball skal være registrert i minidrett.  Alle må ha betalt kontingent før dem får være med på 

kamp/turneringer. Det lages også 1 skriv som kan leveres ut til dem som ikke har betalt kontingent pr 

XX/XX/XXXX og her legger man ved at dem ikke kan spille/trene mere for den er betalt.  

Man kan også legge til rette for bruk av vipps som en nødløsning.  

Vi har også en hjemmeside løsning som vise utsendelse av egenandeler turneringer og 

treningsavgifter. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/nyheter/fakturering-klubbadmin/
https://minidrett.nif.no/


 
 

2 
 

 

Egenandel 
Ved turneringer så samler reiseledere/trenere inn egenandel. Her blir det ofte en blanding mellom 

kontanter og Vipps. Dette føres skjema som viser at alle som er med har betalt «kontant/Vipps». 

Skjemaet er laget slik at man kan føre inn eventuelle utgifter man har hatt og trekke dette fra før 

man overføre pengen til HT&IF fotball sin konto. Oppgjørsskjema sendes pr epost til 

kjell.andreassen@accountor.no 

 

Sponsorer 

Regnskaps ansvarlig fakturerer ut til sponsorer osv. 
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