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Policy för reseersättningar, Kungsörs Brukshundklubb
Reseersättning utgår för T&R-resor till ”arrangörsplatsen” och gäller för
1. Kursledare och handledare som håller kurs/föreläsning i klubbens regi. Ersättning utgår även för
resor relaterade till kursen.
2. Styrelseledamöter, sektoransvariga, valberedningen och revisorer för deltagande i styrelse-,
medlems- och årsmöten.
3. Sektoransvariga och övriga som ingår i sektor/kommitté vid deras möten.
4. Medlem som anordnar aktivitet och därtill hörande sysslor (tex. kioskhållning) i samband med
möten och/eller andra speciella tillfällen för våra medlemmar
5. Funktionärer på tävlingar anordnat av klubben (funktionär = tävlings-ansvarig/ledare samt de
övriga som tävlings-ansvarig/ledare kallar in för att kunna genomföra tävlingen).
Gäller inte om man samtidigt är tävlande eller är där i annat eget intresse!
6. Medlem som köper, transporterar material för klubbens ändamål till klubben eller forslar bort
dylikt från klubben.
Gäller inte om man samtidigt är på allmän träningsdag eller är där i annat eget intresse!
7. Medlem som sköter om drift eller underhåll, t.ex. gräsklippning.
Gäller inte de allmänna/speciella städdagar anordnade av klubben.
8. Kan även utgå för deltagande i föreläsningar, konferenser, möten, utbildningar/kurser
anordnade av SBK centralt, SBK distriktet, Kompetensutv.gruppen i KAK, Studiefrämjandet och
annan organisation där ingen annan reseersättning utgår. Varje tillfälle skall då vara
sanktionerat i styrelsen.
9. Medlem som deltar i utbildning till funktion inom klubben. Skall vara sanktionerat i styrelsen och
gäller även vidareutbildning. Utgår dock inte om utbildningen avbryts på egen begäran





Milersättning utgår med 15 kr/mil.
Samåkning ska tillämpas om möjligt.
Övernattningskostnader kan eventuellt ersättas men ska då vara sanktionerat i styrelsen.
Samtliga ersättningskrav skall redovisas med datum, resans mål och syfte, antal km samt vilka
som ev. åkt med.
 Reseräkningen skickas (gärna via mail) till kassören som efter kontroll och godkännande utför
utbetalningen.

Till tävlingsekipage
som är aktiva i klubben och representerar klubben vid Svenska Mästerskap utgår en ”resepeng” på
500:-. Ekipaget ska i samband med tävlingen marknadsföra KBHK, tex genom att det i startlistan
anges klubbtillhörighet och/eller att KBHK;s tävlingströja används. Ovanstående gäller både vid
individuellt eller lagdeltagande.

Ovanstående policy skall revideras varje år på första styrelsemöte efter årsmötet
Våra policyers skall vara lättillgängliga för medlemmarna.

