Manual til stævnearrangører under VEST
Ringkøbing, d. 14-03-2018

Stævner under VEST skal afholdes i overensstemmelse med VEST’s vedtægter og sikkerhedsregler samt med DRF’s
reglement, hvis der findes et sådant for den aktuelle stævnetype.
Bestyrelsen skal godkende alle stævner, der afholdes i VEST’s navn.
Større stævner under VEST, som har egen stævnekonto, fører særskilt regnskab, og aflægger årligt regnskab til VEST
inden generalforsamlingen i februar.
Mindre stævner, som ikke har egen stævnekonto, kan afregne direkte med VEST’s kasserer uden at aflægge et
decideret regnskab.
Regnskabet skal foreligge senest 2 mdr. efter stævnet, så foreningens revisorer kan nå at gennemgå det inden GF.
Det anbefales, at der oprettes en særskilt bankkonto til stævnet.
Regnskabet består af:
•
•
•
•
•

Posteringsoversigt med beløb, formål og bilagsnummer.
Regnskab opgjort med indtægter, udgifter, resultat samt start- og slutsaldo på bankkontoen
Bilag på alle posteringer – med bilagsnummer – anbragt i nummerorden.
(Er det ikke muligt at få et bilag skrives der et bilag i hånden af stævnearrangør/kasserer for stævnet og
dette underskrives.)
Udskrift af posteringer på bankkontoen for 1/1 – 31/12.

Det hele scannes og sendes til VEST’s kasserer pr. e-mail senest en måned inden generalforsamlingen – der kan dog
gives dispensation for denne tidsfrist, hvis stævnet ligger tæt på GF.

Et evt. overskud/underskud på kontoen er VEST uvedkommende, så længe stævnet fortsat eksisterer.
Stævnearrangøren disponerer over et evt. overskud. Pengene kan frit bruges til næste års stævne, pengepræmier,
indkøb af præmier, indkøb af rekvisitter og materialer til stævnet, afholdelse af hjælpermøder/fest osv. Pengene kan
ikke bruges til private formål.
VEST dækker ikke for et evt. underskud.
Det tilstræbes, at stævnearrangøren laver et budget, så stævnet kan aflyses, hvis der er for få starter til, at det kan
løbe rundt.
Hvis et stævne ophører, anbefales det i samarbejde med bestyrelsen, at fordele et evt. indestående på stævnets
konto på rimelig vis og til andre fornuftige formål i VEST- eller andet regi.
Efter stævnet laves en kort rapport til bestyrelsen med angivelse af klasser, antal starter, antal gennemførte,
placeringer mv. , og der rapporteres, hvis der har været problemer af sikkerhedsmæssig art, uheld, indgivne
protester og lignende.
Vedr. brug af stævnesystemet Equipe: Bestyrelsen kontaktes inden stævnet for oprettelse af bruger i Equipe.
Husk, at DRF opkræver 10 kr. pr start, som bør medregnes i startgebyret.

