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Regler för bidrag i Trosabygdens OK
Bakgrund
Föreningen Trosabygdens OK har en målsättning att uppmuntra till tävling, träning och utbildning. Ett
medel för detta är att, helt eller delvis, bidra ekonomiskt för de kostnader som ovanstående
aktiviteter uppbringar. För att aktiviteten ska vara godkänd av Trosabygdens OK ska alltid den av
Riksidrottsförbundet RF beslutade värdegrund uppfyllas.
●
●
●
●

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

Det här dokumentet är en tolkning och förtydligande av tidigare regler beskrivna i “betalningsrutiner
lager kurs tävling ungdom Trosabygdens OK” samt “bidrag-startavg-o-bränsle”. Syftet är att göra
det tydligt för ledare, attesterande och kassör att veta vad och med hur stor andel som bidraget
täcker.

Tränings- och tävlingsläger
Lägerverksamhet är en ledarledd aktivitet med en grupp medlemmar som reser och bor gemensamt
för att delta i träning eller tävling. Aktivitetens syfte är främja gemenskap inom gruppen och idrottslig
utveckling.
●
●

●
●

●

Lägerverksamheten ska planeras i god tid och inkluderas i sektionens budget för
verksamhetsåret.
Aktiviteten ska vara öppen för alla Trosabygdens OK medlemmar och annonseras minst
1-månad innan datum för aktivitet på både hemsida och i relevant diskussionsforum för
sektionen.
Ledare som arbetar och därav inte helt kan delta i evenemanget får alla kostnader ersatta,
deltagare får bidrag med halva kostnaden.
Med kostnad avses anmälningsavgift, kost och logi. Boendet med enkel standard t.ex. stuga
eller vandrarhem. Kost i form av matvaror för egen tillredning av gemensamma måltider.
Startavgifter för tävling hanteras enligt ordinarie rutin (se tävling).
Deltagarförteckning med specificerade kostnader förankras med kassör senast en vecka före
avresa. Den arrangerande ledaren tar in deltagarnas betalning och av Trosabygdens OK
godkända bidrag från kassören. Ledaren ansvarar för att betala utgifter och fakturor.
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Utbildning
Ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar ersätts för kostnader i samband med kurser ordnade av
förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF).

Tävling
Alla tävlingar och motionslopp inom Trosabygdens OK discipliner som är sanktionerade av förbund
anslutna till Riksidrottsförbundet RF (orienterings- löp, cykel- och skidtävlingar inom Sverige
sanktionerat av respektive Förbund). Vid tävlingsanmälan via IndTA (cykel), SSF TA (skidor) eller
Eventor (orientering) kommer föreningen per automatik att benämnas Trosabygdens OK. Vid
anmälan till motionslopp anges föreningens namn manuellt vid anmälan.
För att erhålla bidrag för avgifter ska den aktiva vara anmäld för Trosabygdens OK, tävla i
föreningens specifika tävlingsdräkt och även startat i loppet.
En sammanställning av sökta bidrag rapporteras kvartalsvis i formuläret “bidrag-startavg-o-bränsle”
och ska vara attesterande person tillhanda senast 1:a veckan i det nya kvartalet. Sent inkommen
ansökan kan komma att avslås.

Ungdomar (t.o.m. det år de fyller 20 år)
●
●

●

Föreningen ersätter hela den ordinarie anmälningsavgiften vid tävlingar.
Ungdomar har rätt till ersättning för tävlingslicens samt chip/transponder om de ej kan
tillhandahållas av föreningen (i vissa fall täcks kostnad för transponder av Idrottslyftet, detta
ska kontrolleras av den aktive i samband med beställning).
Bidrag för bränslekostnad betalas med 10 kr/mil vid två eller fler, respektive 5 kr/mil vid en
ungdom i bilen (bidraget är under utvärdering för verksamhetsåret 2019).

Vuxna (fr.o.m. det år de fyller 21 år)
●
●
●

För ordinarie anmälningsavgift upp till 160 kronor ersätter föreningen hela
anmälningsavgiften.
För ordinarie anmälningsavgifter över 160 kronor ersätter föreningen 160 kronor eller max
en tredjedel av anmälningsavgiften per tävlingsdag.
Vid flerdagarstävling divideras anmälningsavgiften med antalet tävlingsdagar för att definiera
vad anmälningsavgiften är per tävlingsdag.
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Föreningen ersätter inte:
●
●
●

Förhöjd anmälningsavgift pga efteranmälning eller så kallad “pristrappa”.
Resekostnader till tävlingar för vuxna.
Logi, parkering, hyror eller andra kostnader.

(Ex. på hyreskostnader är SportIdent- eller Emit-bricka vid OL-tävling).

Kläder
Trosabygdens OK subventionerar de specifika kläder som används vid träning och tävling.
I den mån det är möjligt rekommenderas att varje sektion har en uppsättning tröjor för utlåning till
barn och ungdomar (130-160 cl). Dels för att nya medlemmar ska kunna känna klubbtillhörighet men
också för att hålla kostnaderna nere.
Avtal och sponsorer varierar över tid vilket medför att subventionen justeras för varje verksamhetsår.
F.o.m. verksamhetsåret 2019 ä r subventionen beslutad till 50% för ungdomar och 30% för vuxna.
Kläderna tillverkas av Trimtex och beställning sker via deras portal enl. instruktioner från klädansvarig
i respektive sektion. För att ta del av rabatten förväntas medlemmar ställa upp som funktionär vid två
av våra stora arrangemang (Trosa skogslopp, Trosatrampen, Hedebytrampen eller Stadsloppet).

