Trafikpolicy för Uppsala Bangolfklubb
Uppsala BGKs bilpolicy syftar till att medvetandegöra de rutiner som används för att fordonsparken nyttjas på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Fordon får enbart framföras av person med godkänt förarbevis/körkort
för respektive fordon.

Hyrbil/egen bil

Hyrbil bokas av klubbchef eller av annan utsedd person. I första hand ska ett (1) fordon bokas för
att minska antalet förare, minibuss om det behövs. I andra hand använda egna bilar och i sista
hand hyra normalstora bilar.
Hyrbil skall alltid ha full försäkring med självriskeliminering.
Vid användande av egen bil utgår milersättning enligt ersättningsdokumentet beslutat av
årsmötet.

Körjournal

All körning med egna bilar ska registreras kilometervis och lämnas in till klubbchefen.

Uppförande i trafiken

Vid framförande av fordon i samband med klubbaktiviteter ses föraren som representant för
kluben och ska uppföra sig som ett föredöme i trafiken. Trafikregler ska följas och allmänt
trafikvett iakttas.
Ansvarslös körning eller parkering är inte tillåten.

Tankning

Tankning av hyrbilar sker med klubbens betalkort om möjligt, annars med eget kort. Kvitto måste
lämnas till klubbchefen. Tankning av egen bil sker med egna medel, milersättning utgår oavsett
tankningens storlek.

Böter

Alla böter såsom exempelvis fortkörning och parkeringsböter ska enligt lag, betalas av föraren.

Övrig användning av fordon

Användning av hyrt fordon utöver tävlingsverksamhet eller annat uppdrag åt klubben får endast
ske efter överenskommelse med klubbchefen.

Stöldrisk

Stöldbegärlig egendom får ej lämnas i bilen över natten då risk för inbrott och
stöld finns. Säker parkering ska prioriteras för att minimera risk.

Parkering

Alla resenärer har gemensamt ansvar för att parkeringsavgift erläggs och att
föraren har parkerat enligt gällande regler.
Avgift erläggs i första hand med klubbens betalkort, i andra hand via eget utlägg. Klubben ersätter avgiften mot uppvisande av kvitto.

Kollektivtrafik

Flyg och tåg används när klubbchefen anser att det är bäst för resenärerna. Beställs i första hand
av klubbchef, i andra hand enligt överenskommelse med klubbchefen. Klubben ersätter biljettkostnaden mot uppvisande av kvitto.
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