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Gällande generella beslut för SRS




















Klubbmedlemmar som gör resa för klubbens räkning får bilersättning med gällande
skattefria belopp, fn 18, 50 kr per mil. Samåkning ska ske om möjligt. Deltagande i
aktiviteter för klubbens räkning ska beslutas av styrelsen före deltagande.
En aktivitet per år, för närvarande grillkväll, är gratis för alla medlemmar. Klubben
bjuder.
Förtäring mm vid årsmöte bekostas av klubben.
Klubben bidrar med 150 kr per deltagare vid en träning för laget vid ett tillfälle.
Bidraget betalas ut under det halvår som laget ska rida i allsvenskan.
Klubben bidrar med 500 kr per lag vid en avsuttenaktivitet för laget vid ett tillfälle.
Bidraget betalas ut under det halvår som laget ska rida i allsvenskan.
Klubbens medlemmar får 50% rabatt på startavgift vid lokal-nationell tävling
anordnad av SRS.
Klubben är medlem i Svenska Hästars Värn
Årsavgift gäller per kalenderår oavsett när på året den betalas. Det är samma som
gäller när klubben betalar avgift till Förbundet.
Tre personer av ordförande, sekreterare, kassör och vice ordförande får ta ett beslut
om att skicka någon på kurs/möte som kostar max 500:- om det inte finns ett
styrelsemöte innan det måste bestämmas. Aktiviteten måste bidra till något för
klubbens räkning. Rapportering på nästa styrelsemöte.
Alla som har ett uppdrag i klubben ska vara medlemmar.
Ordförande och kassör ska årligen lämna ett UC.
Alla medlemmar i styrelsen ska årligen lämna ett utdrag från belastningsregistret
(Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg).
Klubben ska anlita utbildade tränare till de aktiviteter som arrangeras. Inom områden
där det inte finns utbildade tränare ska det anlitas tränare med gott renommé.
Klubben erbjuder medlemmar att årligen ansöka om träningsbidrag, riktlinjerna finns
på hemsidan.
Klubben erbjuder medlemmar att årligen ansöka om resebidrag i samband med
tävling, riktlinjerna finns på hemsidan.
Klubben står för kostnaden för en jacka till alla styrelsemedlemmar.
Föreningen samarbetar gärna med andra föreningar. Inbjudningar till andra
föreningars aktiviteter kan publiceras i föreningens grupp på Facebook. Dock är ett
krav att föreningen som arrangerar aktiviteten/träningen är medlem i SvRF. Annars är
det bara klubbens egna aktiviteter som ska publiceras på Facebook.
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