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ERSÄTTNINGSPOLICY

IFK Kiruna Policy - bidrag i samband med tävling, läger, utbildning och övriga 
resor 

Nedanstående policy gäller IFK Kirunas tre sektionsidrotter, orientering, längdåkning och cykel. 
Bidrag lämnas av IFK Kiruna i den mån budgeten medger enligt nedan: 

Startavgift

Startavgift ersätts med upp till 300 kr till ungdomar/juniorer som är aktiva inom föreningens 
verksamhet, vid deltagande i både öppen och tävlingsklass (gäller även löpning). 

Startavgift, i tävlingsklass, upp till 300 kr, ersätts av IFK Kiruna vid deltagande i distriktets orienterings
och längdtävlingar samt vid IFK Kirunas uppdragsarrangemang, för inom klubben aktiva ledare, 
styrelsemedlemmar, grenledare samt medlemmar i klubbens kommitté- och arbetsgrupper, 
undantag för elitledet i Vasaloppet där hela beloppet ersätts.

Namn på personer som ingår i denna förmån ska årligen skriftligen namnges till kassör

Avgift för uteblivet deltagande debiteras åkaren i efterhand, gäller ej vid sjukdom. 

Egna arrangemang: Medlem i IFK Kiruna betalar inte startavgift vid egna arrangemang i cykel, skidor, 
löpning och orientering. 

Resebidrag 

Resebidrag lämnas till ungdomar och juniorer. Deltagandet ska gälla tävlingsklass.  

Max bidrag: 2000 kr per resa, gäller alla färdsätt. 

Resebidrag egen bil: 18 kr/mil

Gemensamma klubbresor 

Gemensamma klubbresor (till tävlingar/träningsläger) samt särskilda satsningar på tävlingar oavsett 
åldersklass bekostas av klubben, dessa ska vara budgeterade och beslutade av styrelse i samband 
med verksamhetsplanering. Anordnas en gemensam klubbresa utgår inget enskilt bidrag till aktiva 
om de väljer eget färdsätt Egenavgift kan komma att tas ut.

Logibidrag

Logibidrag lämnas till ungdomar och juniorer. Deltagandet ska gälla tävlingsklass. Bidrag kan lämnas 
med max 250 kr/befogad natt/tävlande. Kvitto bifogas begäran om bidrag. Om utgifter i samband 
med boende ej kan styrkas bedömer styrelsen rätten till bidrag. 
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Lägerbidrag (anordnad av organisation sanktionerad av RF)

Föreningen lämnar bidrag till, i föreningen aktiva, ungdomar och juniorer vid deltagande i läger som 
anordnas, dock ej läger som ingår i skolverksamhet (skidgymnasium). Bidrag för lägeravgift, resa och 
logi utgår med max 2500 kr/läger och deltagare. 

För en dagsaktivitet utgår ett maxbelopp på 1000 kr/deltagare för lägeravgift och resa.

Utbildning (anordnad av organisation sanktionerad av RF)

Föreningen bekostar utbildningskostnad samt resa och logi för utbildning anordnad av organisation 
sanktionerad av förbund. Utbildningarna ska dock i förhand godkännas av styrelse för att ersättning 
ska utgå.

Övriga resor

Övriga resor skall godkännas av styrelse i förväg för att resebidrag skall utgå.

Max bidrag: 2000 kr per resa gäller alla färdsätt. 

Resebidrag egen bil: 18 kr/mil

För att erhålla bidrag ska resekostnadsblankett samt ev. originalkvitton, biljetter eller färdbevis på 
reseutgifter lämnas till kassör. Föreningen uppmuntrar samåkning för god föreningsanda samt ur 
miljösynpunkt. 

Alla ev. undantag skall beslutas av styrelse.


