
Idrottsservice 
Ekonomi- och personaladministration  
för föreningar och förbund

Idrottsservice Gävle-Dala AB svb

... har inget vinstintresse och kan därför hålla en 
prisnivå som är anpassad till idrottsrörelsen.

... skräddarsyr insatserna efter verksamhetens 
storlek och behov.

... underlättar arbetet för föreningar, förbund,  
förtroendevalda, ledare och anställda. 

Re
vi

de
ra

d 
m

ar
 2

02
2.

 B
ild

: B
ild

by
rå

n.

Idrottsservice Gävle-Dala AB svb
Box 975  |  801 33 Gävle   |  Tel: 072-355 16 05

E-post: info.gavleborg@rfsisu.se  |  Hemsida: rfsisu.se/gavleborg 

Enkelt

Personligt

Professionellt
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Vill du att vi ska vara en del av ert lagarbete? 
Kontakta oss för frågor och prisförslag:
annacarin.andersson@rfsisu.se 
070-148 37 16

Scanna qr-koden och läs  
mer på vår webbsida:

Mindre  
pappersarbete.  

Mer tid för  
idrott.

Idrottsservice Gävle-Dala AB svb



Spar tid med vår administrativa service
Genom Idrottsservice vill vi ge idrottsföreningar och  
-förbund mer tid till idrott och verksamhetsutveckling.

Idrottsservice står för expertisen inom administration och 
ekonomi och avlastar föreningar och förbund i sysslor som 
känns betungande. Detta kan i sin tur även underlätta  
rekrytering till uppdragen som ordförande, kassör och  
sekreterare i styrelserna. 

Föreningar, förbund och dess styrelser får ökad kontroll, 
bättre ordning och i många fall även bättre ekonomi.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Maila följande uppgifter till: 
 annacarin.andersson@rfsisu.se 

- Antal verifikationer/år
- Antal kundfakturor/år
- Balans- & resultatrapport
- Antal leverantörsfakturor

Vid hjälp med administration av löner/arvoden:
- Antal anställda
- Antal arvodesutbetalningar/år
- Ska vi utföra betalningar av leverantörsfakturor?
- Äger föreningen/förbundet något bolag?
- Äger föreningen/förbundet fastighet, mark, maskiner etc?
- Vilket ekonomisystem arbetar ni med idag?
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När din förening/förbund bestämt sig för att ta 
hjälp av Idrottsservice gör vi tillsammans en plan 
för det framtida samarbetet.

Allt redovisningsmaterial samlas ihop efter  
avslutad period och skickas in till Idrottsservice 
som registrerar allt i ett webbaserat system.

Rapporter med nödvändig information om den 
gångna perioden finns tillgänglig i ett webbaserat 
system. Föreningens/förbundets kontaktperson 
har en personlig kontaktperson på Idrottsservice 
att vända sig till vid frågor. 

Löpande bokföring

Kund- och leverantörsreskontra

Skattedeklaration

Löneadministration

Webbaserad redovisning i Fortnox

Idrottens baskontoplan och skatteregler

L

L

L

L

L

L

Vill du få ett prisförslag?


