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Principer för kostnadsersättning
Allmänt


Ersättning kan endast utbetalas till en person upptagen i föreningens medlemsregister som
betalat sin medlemsavgift för ifrågavarande verksamhetsperiod.
Tävlanden skall inneha ikraftvarande ski-pass eller tävlingslicens och delta i föreningens
tävlingsdräkt.
Ersättning utbetalas endast mot skriftlig ansökan gjord på en för ändamålet ämnad blankett.
Kvittens för de kostnader ersättningsansökande själv erlagt skall alltid bifogas ansökan.
Ersättningsansökan skall inlämnas senast 15 mars. För tävlingar efter 15 mars gäller att
ersättningsansökan skall inlämnas inom en vecka.
Kostnader tillhörande en tidigare verksamhetsperiod ersätts inte under några som helst
omständigheter. Verksamhetsperioden sträcker sig från 1 maj till 30 april därpå följande år.






Rese-ersättningar
För alla rese-ersättningar gäller följande:
1. Om föreningen ordnar gemensam busstransport fastställs en delvis subventionerad avgift på
förhand av styrelsen och ingen annan reseersättning utbetalas
2. Rese-ersättning utbetalas endast då resan överstiger 200 km i en riktning. Som resans
startpunkt räknas Västerby skidcentrum eller den verkliga startpunkten, beroende på vilkendera
ger en kortare resesträcka. Som slutpunkt räknas tävlingsplatsen. Resor mellan
övernattningsställe, tävlingsplats och dylikt ersätts ej. Resans längd beräknas enligt Google
maps eller motsvarande tjänst.
3. Ersättning betalas enligt principen förmånligaste transportsätt
4. Då personbil är det förmånligaste transportsättet förutsätts samåkning för att kunna erhålla
rese-ersättning. Det är upp till deltagarna att själva koordinera samåkningen till de tävlingar
ingen resekoordinator utsetts
5. För transport med personbil betalas 0,10 €/km per bil

FM-kval, FM-tävling, Hopeasompa, FSSM



Rese-ersättning enligt ovan
Logi ersätts till 100% dock max 40 eur/dygn per tävlande samt en för gruppen medföljande
lagledare. Ordförande eller styrelsen utser lagledaren på förhand.

Övriga tävlingar i Finland




Rese-ersättning enligt ovan
Om logi ordnas kollektivt av föreningen, fastställs avgiften för detta på förhand av styrelsen
och ingen ersättning utbetalas.
Om logi inte ordnas av föreningen, sköts bokning av tävlande själv. Ersättning kan utbetalas till
max 50% eller 20 eur/dygn.
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Läger






Med läger avses läger arrangerade av NÅID, FSS, SMH, SAHL eller annat läger som ingår i
föreningens verksamhetsplan.
Rese-ersättning enligt ovan
För deltagaravgifter i läger arrangerade av ovan-nämnda distrikt/förbund, söker lägerdeltagaren
i första hand ersättning från lägerarrangörsförbundet. På återstående del utbetalas ersättning för
max 50% eller 30 eur/dygn.
Mat och logi beräknas ingå i lägeravgiften.
Deltagaravgift för träningsläger arrangerade av föreningen, fastställs på förhand av styrelsen.
Lägret är delvis subventionerat och ingen ersättning utbetalas.

Motionslopp och andra evenemang
Styrelsen kan besluta om subventionering av deltagaravgiften till enskilda motionslopp. Om detta,
samt närmare regler annonseras på hemsidan.

Startavgift i tävlingar




Föreningen betalar för sina aktiva medlemmar startavgift i tävlingar som arrangeras i Finland,
om idrottsgrenen är skidning, skid- eller löpskytte.
Anmälning till tävlingar görs gemensamt för föreningens alla deltagare så att man anmäler till
den person som är utsedd att handha föreningens tävlingsanmälningar.
Om en anmäld deltagare utan orsak uteblir från tävlingen debiteras personen en summa
motsvarande startavgiften.

Skipass och skidlicens




Alla som behöver skipass eller licens, skaffar den själv.
I slutet av säsongen kan aktiva skidskyttar som deltagit i minst 4 tävlingar, däri FM och FSSM,
anhålla om ersättning för sin licens.
I slutet av säsongen kan aktiva skidare som deltagit i minst 5 tävlingar, Nationella och FSSM,
anhålla om ersättning för sin licens. Detta gäller endast licens, inte skipass.

Reglerna är i kraft tills vidare.
Styrelsen 14.6.2016

