Avgifter, ersättningar och normer 2019
(Förslag till informationsmötet 2019-04-23)
Klubben betalar medlemmarnas startavgifter i nationella tävlingar, individuella DM och SM samt
cuptävlingar som finns upptagna i det nationella spelprogrammet.
Alla startavgifter ska, av redovisningsskäl, betalas av klubbchef eller kassör.
Anmälan till tävlingar görs till klubbchef eller Thomas Damberg.
Eventuella straffavgifter i samband med sen anmälan betalas av spelaren.
Medlem som ej kommer till start, eller ej fullföljer tävlingen, utan giltigt skäl skall återbetala av klubben
erlagd startavgift.
Milersättning för ovanstående tävlingar utgår enbart till föraren enligt följande matris beroende på antal
Uppsalaspelare i bilen:
Antal i Efter skatt
Innan
Skatt
Ersättningen för resa med annat
bilen
skatt
transportmedel beräknas enligt 15 kr/mil.
1
15,00 kr
15,00 kr
- kr
Oavsett transportmedel gäller följande
2
18,50 kr
18,50 kr
- kr
maxbelopp:
3
22,00 kr
23,05 kr
1,05 kr
Avstånd från
Max ersättning
4
25,50 kr
27,60 kr
2,10 kr
bostadsort
per tävling
5
29,00 kr
32,15 kr
3,15 kr
upp till 200 km
600 kr
6
32,50 kr
36,70 kr
4,20 kr
över 200 km
800 kr
7
36,00 kr
41,25 kr
5,25 kr
Antal mil beräknas av klubbchef för varje tävling genom användande av Google Maps.
Milersättning betalas ut för tävlingsdagar och en träningsdag under veckan innan tävling. För detaljer
se slutet av dokumentet.
Förare ska, snarast efter avslutad tävling, lämna in en reseräkning till klubbchefen där det framgår
vilka spelare som åkt med.
Vid transportmedel annat än bil ska kvitton bifogas reseräkningen.
Vid tävlingar som är viktiga för en spelares landslagssatsning utgår 2 500 kr i bidrag.
För juniorer är det Sjöviken EB (5/5) och Malmö EB (16/6).
Om det blir ett elitläger för juniorer under året så tar styrelsen beslut om ersättning när det är
fastslaget vad SBGF betalar.
SM-tävlingar
Ersättning vid SM-tävlingar utgår med 3 500 kr för OT-SM och 1 500 kr/2 500 kr för inomhus-SM
beroende på om tävlingen är närmare eller längre än 200 km från bostadsorten.
Vid mixed-SM utgår en ersättning med 1 000 kr/deltagare.
Vid ungdoms-SM får varje deltagare, samt en förälder per familj, 500 kr/dag i bidrag under max 5
dagar.

SM-veckan
Trupperna för Elitserie- och damlaget får resa och logi under hela SM-vistelsen samt mat under tiden
för lagtävlingen. Övriga spelare får maten betald under tiden för lagtävlingen. Tid för resa och
boende bestäms av klubbchefen. Om någon spelare önskar vistas på SM-orten längre tid än det som
bestäms, står spelaren själv för boende- och matkostnaden under den extra tiden samt eventuell
extra reskostnad.
Trupperna bestäms av UK under våren så att spelarna kan planera sin säsong.
Övrigt
Ingen ersättning utgår till tävlingar som spelas på medlemmens bostadsort.
Ersättningarna utbetalas i slutet av varje månad. Samtliga ersättningar, även startavgifter, rapporteras
månadsvis till skatteverket.
Vid resa med egen bil utgår reseersättning vid lagtävling (Seriespel, Svenska Cupen, 10-manna-SM,
5-manna-SM), ungdomsträningar samt klubbrepresentation med 24 kr/mil.
Reseersättning för extra träningsdagar kan utgå efter överenskommelse med UK.
Inget traktamente utgår vid lagtävlingar. Klubben står istället för de faktiska kostnaderna. Vid mat
gäller att klubben betalar lunch. Klubben står även för middag upp till 200 kr. Om middagskostnaden
överskrider 200 kr skall det överskjutande beloppet återbetalas till klubben.
Vid deltagande vid tävling utomlands kan bidrag sökas i efterhand. Kvitton på utlägg ska bifogas
ansökan.
Ingen medlem kan mottaga ersättningar och förmåner för mer än ett halvt prisbasbelopp under ett år.
Detaljer gällande ersättning för träningsdag.
Följande kriterier måste uppfyllas för att spelare ska få ersättning för träningsdag:
- Träningsdagen infaller mån-lör samma vecka som tävlingen spelas.
- Minst en passagerare, som har rätt till ersättning, i bilen alternativt nyttjande av kollektivtrafik.
Vid fler träningsdagar så får spelare ersättning för första dagen. Efterföljande träningsdagar har
spelaren inte rätt till ersättning och kan då inte heller räknas som ersättningsgrundande passagerare.
Spelare får ersättning för träningsdag även vid övernattning till tävlingsdag.
Spelare har alltid rätt till ersättning på tävlingsdagar.

