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Noen av kasserer sine oppgaver 

● Klubbkasserer har ansvar for det løpende økonomiske arbeidet i klubben

● Hun skal alltid være oppdatert på klubbens økonomiske situasjon og fungere som en 
rådgiver for resten av styret i beslutninger som medfører utgifter for klubben

● Kasserers kontaktperson i landsstyret er landskasserer

● Kasserer bør også tenke ut muligheter for å bedre klubbens sin økonomi



Inntekt til klubbene
● Klubbene kan skaffe sponsorer til LCN. En sponsor betaler 5000 kr for reklame i matrikkel 

samt reklame på LCN side. 50% av sponsorinntektene vil gå til klubben som landet avtalen

● Hver klubb kan arrangere lotteri med premier fremskaffet av medlemmene. Hele inntekten 
kan gå til klubben, men LCN oppfordrer til at det deles mellom klubb og årets charity

● Fester, arrangementer og dugnadsjobbing kan være en god inntektskilde for klubbene

● Ved å arrangere landsmøte kan klubben også sitte igjen med en inntekt som kommer 
klubbens medlemmer til gode.

● Del gjerne eller les hva andre har gjort på idebanken på Ladies Circle: 

https://www.ladiescircle.no/forums/forum/idebank-til-moter/ 

https://www.ladiescircle.no/forums/forum/idebank-til-moter/?fbclid=IwAR2mJKnUFLrJHRXRN4QMIIPw3zxCYsNB67ZxiCbziRdDLOj-0mmyzbcg7GU


Viktige poster i budsjettet til klubben

● Kontingent til LCN, kontingentbasert tilskudd til LCI, enkekasse og charterpakker 

● Klubbens budsjett bør som minimum inneholde poster som dekker leders opphold og 
bespisning på ledermøte (reise tur/retur dekkes av LCN). 

● Kostnader knyttet til at minimum ett medlem (fortrinnsvis leder) deltar på landsmøte

● Deltakeravgift for et landsstyremedlem på intercity, jubileer, andre arrangementer 
(§6.14)

● kostnader knyttet til gaver ved bedriftsbesøk

 



Kontingent



Faktura fra LCN

● Faktura lages basert på medlemslisten på web per 31.05. og nye medlemmer etter dette 

● Viktig å ha oppdaterte medlemslister innenfor fristene for å slippe og betale for medlemmer 
som slutter

● Finner dere avvik på fakturaen skal vi sammen gå gjennom og finne hva som er feil

● Nye medlemmer: Chatring mellom 1 juni og 1 desember betaler en fullt medlemskap for det 
nye medlemmet. Chatring mellom 1 desember og 1 juni betales halvt medlemskap for dette 
LC året.

 



Reisestøtte



 

Reisestøtte LC Norge

• Jubileum, side by side, chartring og intercitymøte i LC Norge og i utlandet 
(inkludert landsmøter og MTM). Landsmøte i Norge for nychartrede 
medlemmer.

• Hvert medlem kan søke opp til 3.000,- hvert LC år for å dekke hele/deler av 
reisekost, opphold

• Søknadsfrist innen 4 uker etter endt arrangement. 
Skjema og veiledning ligger på LC portalen under dokumenter

• Reiseskildring og kvitteringer må sendes innen 4 uker etter endt arrangement

• MTM, reisesøknad sendes inn innen 30.11
• Se side 40 og 54 i Matrikkelen for mer informasjon



 

Andre reisestøtte fra LC Norge

• Ledermøte – dekker vi rimeligst reiserute for leder i hver klubb
• Reiseregning for egendekket reise sendes til treasurer@ladiescircle.no 

innen fire uker. Skjema finner dere på 
ladiescircle.no/dokumenter-fra-lcn/

• LCN legger av 50.000 som fordeles på deltakende klubber på Landsmøte

• LCI konferansen – trekkes på ledermøte 40.000
• Frist for å svare 15 februar året etter

mailto:treasurer@ladiescircle.no


Reisestøtte LCI

● Reisestøtte til LCI konferansen må søkes innen 10.juni elektronisk fra 
LCI sin nettside. Hvor mye du får sendes LCN president i forkant av 
LCI konferansen.

● En kan søke reisestøtte til andre LC lands arrangement og AGM, 
søknadsfrist er en mnd før arrangementet



Gebyr

● For ikke oppmøte på ledermøte og landsmøte

● Mellom 1000 og 2500 kr (100 kr per medlem)



Noen som lurer på noe?


