Rutine for å motta personlige pengegaver
Når en utøver mottar personlige pengegaver enten i form for støtte, via søknader om støtte
fra offentlige eller private firma, eller som en pengegave på ett stevne (bestemannsprisen
o.l.) skal pengene alltid overføres til Vestkantsvømmerne. (*Se regler fra NSF) Gjelder ikke
premier som gavekort.
Dette gjør du som utøver:
• Opplys giver om at pengene skal inn på Vestkantsvømmerne sin konto og merkes
med utøvers for- og etternavn, og avsender.
o Pengene settes inn på «Reisekonto» 3628.53.22582
o Er det spørsmål om Swift kode og IBAN kode, oppgir du
Swift kode: SPAVNOBB, og IBAN kode:
▪ Papirformat: IBAN-nummer: NO64 3628 5322 582
▪ Elektronisk: IBAN-nummer: NO6436285322582
•

Melde umiddelbart inn til daglig leder; leder@vestkantsvommerne.no med kopi til
reisebestiller; reise@vestkantsvommerne.no om hvem som skal sette over penger,
og hvor mye, slik at daglig leder kan sjekke at pengene kommer inn på konto.

Så snart pengene er mottatt på Vestkantsvømmerne sin konto vil reisebestiller få melding
fra daglig leder, med kopi til utøver om at pengene er mottatt.
Reisebestiller vil holde oversikt over mottatt sum, og trekke det ifra kommende utgifter til
stevner og leirer (reise og opphold) etter avtale med utøver.

Styret
Vestkantsvømmerne

*Norges Svømmeforbund (NSF) – generelle regler
GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser
1.2 Enhver økonomisk fordel som en utøver måtte få, og som er basert på idrettslig
berømmelse og/eller resultat oppnådd i konkurranser, skal godkjennes, administreres og
kontrolleres av NSF. Slike økonomiske fordeler skal ikke være tilgjengelig for utøveren før
etter at utøverens idrettslige karriere er avsluttet, bortsett fra utgifter godkjent i samsvar
med Finansdepartementets retningslinjer.

Vestkantsvømmerne, pb 88 Loddefjord, 5881 BERGEN e-post: leder@vestkantsvommerne.no,
Bank konto annet: 3625.37.50892, Organisasjonsnummer: 975661849

Grasrotandelen

Om du spiller hos Norsk Tipping kan du støtte oss på en enkel måte ved å sende SMS:
GRASROTANDELEN 975661849 til 2020 (tjenesten er gratis), eller du kan ta med ditt spillekort og registeret
Vestkantsvømmerne (Org. nr: 975661849) hos en kommisjonærer». Tusen takk for din støtte :-)
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