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Svenska Rottweilerklubben/AfR ersättnings normer 
 

Resebestämmelser 
Resebestämmelserna gäller för centrala arrangemang. 

 

Allmänt 
Resekostnader som bekostas med Svenska Rottweilerklubben/AfR´s medel ska företas på för 

föreningen billigast möjliga sätt. Självklart ska individens behov uppfyllas så långt det är 

möjligt. 
 

Grundregel 

Resor ska företas med allmänna kommunikationsmedel, med vilket menas tåg 2 kl eller buss.  

 

Undantag från grundregeln 

Flygresa eller resa med egen bil godkänns i de fall detta är det billigaste transportmedlet. 

 

Transport till eller från flygplats/tågstation etc. 

Transport till eller från flygplats/tågstation ska ske med buss eller andra allmänna 

kommunikationsmedel. Taxiresor får endast ske i undantagsfall och ska vara godkända i 

förväg av respektive kommitté/styrelsen. 

 

Resekostnader ersätts med: 

-  faktiska kostnader för färd med allmänna kommunikationsmedel 

-  enligt statliga normer för bilersättning (skattefri) f n 18,50 kronor per mil 

- faktiska merkostnader mot kvitto (t ex parkering) 

 

Nedanstående gäller samtliga inom Svenska Rottweilerklubben/AfR:  

Kostnaderna redovisas till Svenska Rottweilerklubben/AfR:s reseräkningsblankett. 

Samtliga utlägg ska redovisas senast 10 dagar efter slutförd aktivitet. Kvitto på utlägg 

ska bifogas.  
 

Rekvireringsbestämmelser 
Rekvirering av hjälpmedel som även kan nyttjas för privata ändamål så som datorer telefoner 

etc. görs i allmänhet ej. Detta innebär därmed att vissa förtroendeuppdrag inom klubben som 

kräver tillgång av vissa hjälpmedel måste införskaffas med egna medel. Undantag: Extern 

hårddisk som underlättar lagring av data som lätt förmedlas till ny förtroendevald samt viss 

mjukvara och programvara som krävs för exempelvis bildredigering eller annat specifikt 

ändamål i klubbens regi. 

 

Inriktningen att ideellt arbete för klubben inte skall kosta gäller dock. Detta innebär att 

ersättning för förbrukningsmateriel så som kuvert, bläckpatroner, papper etc. kommer att 

betalas ut mot uppvisande av kvitto. 

 

Arvoden 
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Arvode utbetalas enligt SBK:s regler 

 

Specifikation 

 

Styrelsen, sektorer och kommittéer  Reseers Arvode Uppehälle Betalansvar 

Styrelsen ja Nej ja AfR 

Kommittéer /sektorer ja Nej ja Kommitté/sektor 

Valberedning ja Nej ja AfR 

 

Styrelsen, och kommitté medlems deltagande i planerade sammanträden och representation på 

uppdrag av SBK, Styrelsen eller kommitté.  Antal fysiska sammanträden får ske inom ramen 

av gällande budget eller enligt arbetsbeskrivning.  

 

Vid arrangemang där person väljer att delta utgår inte någon reseersättning. Undantag är när 

rasklubben kallat till arrangemanget. OBS skilj mellan kallelse och inbjudan, inbjudan 

medför inte någon reseersättning.  

 

Vid andra arrangörers utbildningar och konferenser där rasklubben kallar till utbildningen 

kommer rasklubben att stå för samtliga kostnader för utbildningen eller konferensen.  

 

Möten, utbildningar, konferenser samt övriga arrangemang skall respektive kommitté 

budgetera för och enligt årsmötesbeslut arbeta efter.  
 


