
Motion b 
 
Bakgrund 
Ofta har man som ansvarig och funktionär inte möjlighet att själv delta i arrangemanget utan är 
enbart där som arrangör (vilket i och för sig kan vara nog så trevligt). Däremot har man generellt lika 
höga kostnader för mat, boende och resa som övriga deltagare och ibland till och med högre om man 
behöver vara där tidigare och förbereda.  

Jag tycker därför att det vore en fin gest om klubben kan visa sin uppskattning genom att 
kompensera för detta. Det kanske även skulle underlätta för de som har mer tid men mindre pengar 
att kunna ta på sig den typen av uppdrag. Dock behöver den kompensationen ske inom utrymmet för 

klubbens ekonomi.  

På ren svenska: Kompensera mer än gärna de som är värda det men se för sjutton till att det inte 
påverkar klubbens ekonomi för mycket. 

 
Därför föreslår jag följande riktlinje som ska användas som stöd för styrelsen vid beslut om 
kompensation: 

 

 

Ekonomisk riktlinje för ersättningar för funktionärer och ansvariga 

Styrelsen ska kunna bevilja ersättning i form av reseersättning och/eller subventionerat boende 
till funktionär och arrangör som styrelsen anser ha bidragit till ett arrangemangs goda 
genomförande. 
 
I första hand gäller det funktionärer som har haft ett extra uttalat ansvar för arrangemanget i sin 
helhet men styrelsen ska även kunna besluta om att ersätta personer som har haft ansvar för 
delar av arrangemanget under förutsättning att utrymme finns inom arrangemangets 
ekonomiska resultat. 
 
Hur ersättningen ska se ut (till exempel resa/boende/mat) och vem som ska få ersättning ska 
vara upp till styrelsen att besluta. Detta beslut ska kunna tas både före och efter ett genomfört 
arrangemang dock senast inom det bokföringsår då arrangemanget genomförs. 
 
För funktionär och ansvarig som även deltar i ett officiellt arrangemang som utställning eller 
meritering ska ingen ersättning betalas ut. Däremot ska styrelsen kunna besluta om ersättning 
till funktionär som även deltar i ett icke officiellt arrangemang som inte innebär någon officiell 
merit (till exempel Björnrundan). 
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