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Attestregler  
 
Antagna 18 juni 2019 

1 Beställningar/inköp 

• Inga beställningar eller inköp av varor eller tjänster får göras i föreningens namn eller på 
föreningens bekostnad utan föregående godkännande av Johan Karlsson eller Thomas Helander. 

• Catrine Wisemark och Josefine Jakobsson har var för sig rätt att i sedvanlig omfattning 
beställa/köpa in varor och tjänster inom ramen för den löpande ordinarie verksamheten. Det 
omfattar beställning/inköp av varor för försäljning i caféterian, mat och mellanmål i samband 
med camper, cuper och andra arrangemang, förbrukningsmaterial med mera. 

• Peter Mattsson har rätt att i sedvanlig omfattning beställa/köpa in skridskor, klubbor och annat 
material för A-lag och juniorlagen från CCM/Intersport (Boländerna) inom ramen för Wings 
materialbudget. Peter Mattsson svarar därvid för att inte ha förbrukat mer än maximalt 250 000 
kronor per den 31 oktober 2019 och att det då finns möjlighet att begränsa eller rentav stoppa 
vidare materialinköp utan att Wings bryter mot ingångna spelaravtal. Beställningar/inköp av 
material efter den 31 oktober 2019 ska godkännas av Johan Karlsson eller Thomas Helander.  

2 Betalning av fakturor/andra utbetalningar 

• Alla fakturor som är ställda till föreningen ska godkännas av Johan Karlsson eller Thomas 
Helander innan de betalas.  

o Undantag gäller för sedvanliga fakturor från förbunden och för den löpande driften 
(telefon, internet etc) såvida fakturan inte överstiger 15 000 kronor. 

• Alla utbetalningar och (externa) överföringar av föreningens medel ska godkännas av Johan 
Karlsson eller Thomas Helander innan de verkställs. 

o Undantag gäller för (i) utbetalning av lön eller ersättning till anställda eller inhyrda i 
enlighet med gällande avtal och (ii) sedvanlig ersättning till domare. 

• Ingen får attestera sina egna utlägg.  

3 Särskilt om spelaravtal och spelarövergångar 

• Alla spelare i Wings A-lag och juniorlag ska ha ett individuellt spelaravtal med föreningen.  

• David Lundmark har rätt att underteckna alla avtal med spelare i juniorlagen och U16 som inte 
åsamkar föreningen några kostnader för spelaren.  

• Villkoren för och övergång/utlåning av spelare från Wings A-lag eller juniorlag ska godkännas 
av Johan Karlsson innan övergången/utlåningen genomförs.  
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• Övergång av spelare från Wings ungdomslag ska godkännas av Thomas Ericsson 
(ungdomsansvarig). 

• En övergång förutsätter att spelaren återlämnat all utrustning som tillhör föreningen och i övrigt 
fullgjort alla sina åtaganden/skyldigheter gentemot föreningen. Det gäller bland annat betalning 
av medlemsavgift och spelaravgift samt försäljning/friköp av lotter. 
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