Policy, Skånes förtroendevalda
Ersättningar och deltagande i distriktets kurser
Resor
Egen bil

Enligt statlig skattefri ersättning, fn 1.85 kr per km

Buss, tåg & flyg

Billigaste alternativet inom rimlig tidsintervall med tanke på uppdraget

Taxiresa

Endast efter kontakt med AU

Logi/Hotell
Kost

Beslutas inför varje ny inbjudan/representation
Vid konferenser, möten och planerade träffar enligt styrelse/sektions/kommittébeslut samt vid resa till och från konferenser både inom och utanför distriktet, fika och /eller
”Dagens rätt”. Vid resa inom distriktet: fika och/ eller ”Dagens rätt”

Omkostnadsersättning (porto, telefon, ospec. mtrl)
Styrelse
Distriktsordförande
Ledamöter
Suppleanter

Ett halvt basbelopp
999:500:-

Sektion/kommitté
Ordförande

999:-

Valberedning
Sammankallande
Övriga ledamöter

999:999:-

OBS! ersättning utgår endast för ett uppdrag, en styrelseledamot har alltså ingen ersättning för ev kommittéarbete. Denna
nivå gäller för en närvaro på minst 75% på möten, vid lägre närvaro blir ersättningsfrågan en styrelsefråga.

Representationsersättning
Distriktet ersätter omkostnader som kan verifieras med kvitto förutsatt att representationen finns beslutat i
protokoll (styrelse) eller planerad i verksamhetsplan (sektion/kommitté).
Ersättning förlorad arbetsförtjänst utgår inte för någon förtroendevald inom Skånes organisation.
Representation eller uppdrag för förbundets räkning skall föregås av styrelsebeslut eller på begäran av
ansvarig styrelseledamot.

Kurser i egna distriktet, gäller alla kostnader inklusive kost och logi. Kansliet upphandlar och beslutar om
vilka kurslokaler, hotell, faciliteter och utbud en kurs skall innehålla.
Styrelsen

Kan delta på alla av distriktets kurser på distriktets bekostnad i egenskap av styrelseledamot
förutsatt att man tydligt representerar.

Sektioner

Kan delta i distriktets kurser inom sina verksamhetsområden förutsatt att man anmält sig i god tid
den ordinarie vägen och representerar sin verksamhet.
OBS! DUS måste äska medel för de ULK-deltagare de har årligen då detta är en stor post.

Kommittéer

Kan delta i sina kurser på distriktets bekostnad förutsatt att man äskat medel i sin budget och fått
det godkänt.

Tjänstemän

Deltar i alla kurser på distriktets bekostnad förutsatt att de är tillgängliga som sakkunniga på
plats. Arbetstid eller inte beslutas av distriktschefen.

Tydliggörande av Val av organisationen
Styrelse, sektioner och valberedning väljs av klubbarna på distriktets årsmöte.
Kommittéordförande föreslås styrelsen av Tävlingssektionen, styrelsen beslutar.
Kommittéledamöter förslås tävlingssektionen för beslut av respektive kommittéordförande.

