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EKONOMISKA BESTÄMMELSER INOM EKSJÖ SOK AVSEENDE
ANMÄLNINGAR, RESOR, BOENDE OCH MAT TILL TÄVLINGAR, KURSER OCH
LÄGER.
Medlems och aktivavgift skall vara erlagd för att nedanstående regler skall gälla.

ANMÄLNINGSAVGIFTER till tävlingar
ESOK betalar startavgifter enligt klubbens tävlingsprogram inom skidor
och orientering.
 O-ringen vid start i Elitklass, och ungdomar upp till HD16. (Första
ordinarie anmälningsstoppet).
 Vasaloppet vid start i elit ledet ( elit -ledet = 0 ledet)
Den enskilde betalar:
 efteranmälningsavgift fr.o.m det år man fyller 17 år,
 ej start fr.o.m det år man fyller 17 år med 50 % av ordinarie
startavgift.

Lägeravgifter och tävlingsresor.
Som hanteras av respektive sektion avgiftsbeläggs inom ramen för
sektionernas budget. Ersättningen får max uppgå till 50% av totalbeloppet.
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RESOR till tävlingar
ESOK betalar reseersättning till tävlingar ingående i klubbens
tävlingsprogram inom skidor och orientering.



Respektive sektion beslutar om slag av färdmedel (tåg, bil, buss,
flyg) till tävling, kurs, läger.
Vid beslutad bussresa kan ersättning för bil utgå endast om plats ej
finns i bussen eller om den tävlande är b osatt på annan ort.

ESOK betalar resan enl. följande:
Bilersättning utgår till tävlingar som finns angivna i klubbens
tävlingskalender.
Ersättning utgår med 4kr/mil, för ungdomar, studerande och chauf för.
Klubben står alltid med 4 kr/mil till chaufför.
Vuxen som åker med betalar 4kr/mil till chauffören.
Ex
Resa på 25 mil, men chaufför, en vuxen och två ungdomar.
Vuxen betalar 25*4*1 = 100kr till chauffören.
Ersättning från klubben 25*4*3 = 300kr. (chaufför + två ungdomar)

RESERÄKNING
Bilförare insänder reseräkning till ekonomians variga på klubbens
reseblankett. Tävling, resans längd och samtliga passagerare i bilen skall
anges.

BOENDE vid tävlingar och tävlingsresor sanktionerade av respektive
sektionen
ESOK betalar boendekostnaden till ett max belopp på 250:-/ dygn.

Matkostnader
Klubben ger ingen ersättning för matkostnader i samband med tävlingar .
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Utbildningar
Vid resor till kurser, utbildningar och övriga sanktionerade resor gäller
16kr/mil.

Giltighetstid
Dessa regler omprövas varje år i samband med budgetarbetet, men kan
även omprövas under löpande år om så krävs på grund av klubbens
ekonomi
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