HSS

KOSTNADSERSÄTTNINGAR
2010-09-07 (tillägg)

Följande ersättningar fastställs årligen på klubbens ordinarie årsmöte
Reseersättning
Reseersättning utgår till medlem, gällande uppdrag för föreningens räkning enligt följande:
 Ersättning för resa med egen bil enligt RSV:s skattefria ersättning (för år 2009: 18:50
kr/mil)
 För resor som överstiger 5 km enkel sträcka per resa, erhålls ersättning för hela
resesträckan.
 Ersättning utgår ej när man deltar i något av klubbens arrangemang eller planerade
arbetsdagar enbart som deltagare (ej är huvudansvarig).
 Maximal ersättning per år: 1200 kr exkl resor till annan ort på klubbens uppdrag.
Reseräkning skall lämnas skriftligt och vara undertecknad där resväg, sträcka, datum
samt ändamål framgår. Reseräkning ska attesteras av ordförande, reseräkning från
ordförande attesteras av vice ordförande innan utbetalning. Samåkning där det är
möjligt.
Exempel på uppdrag som berättigar till reseersättning: inköp för klubbens räkning, deltagande i kurs för
klubbens räkning, vald som ombud, cirkelledare, styrelseledamot, reparationer av klubbens egendom utöver
planerade arbetsdagar, möte för klubbens räkning med extern part (kommun, skola etc), huvudansvarig för
klubbarrangemang.

Lägerbidrag
Max 500 kr/deltagare och år för läger anordnade utanför klubben
Max 100 kr/deltagare för läger anordnade av klubben
Tidningen Segling
Genom klubbens medlemskap i SSF erhålls 4 prenumerationer av tidningen ”Segling” utan
kostnad till styrelsen. Klubben svarar för kostnaden av prenumeration av tidningen ”Segling”
till styrelsens övriga 7 medlemmar (inkl suppleanter).
Övriga kostnadsersättningar
Funktionär (normalt endast ordförande, kassör och sekreterare) som har omfattande
merkostnader för klubbens räkning i form av SMS, telefon/mobilsamtal, förbrukningsmaterial
i form av papper/bläck till skrivare och liknande har rätt till viss kostnadsersättning.
 Begäran om ersättning görs skriftligt och är undertecknad där tidperiod, typ av
merkostnad, mängd och kostnad framgår.
 Maximal ersättning per år: 500 kr
 Begäran ska attesteras av ordförande, begäran från ordförande attesteras av vice
ordförande innan utbetalning.
Startavgifter bidrag
Dessa uppgifter förs in i seglingsprogrammet
Startavgift för jollar:
Startavgifter för jolletävlingar utanför klubben. Tävlingen skall vara sanktionerad av
jollesektionen. Max 1000 kr/år
Efter beslut i styrelsen kan ersättning för deltagande i t ex SM tävling komma därutöver.
Resebidrag vid jolletävlingssegling på annan ort: 10:00 kr/mil
Max 800 kr/år

