Ersättningsregler för uppdrag inom
Svenska Roddförbundet
Fastställda av förbundsstyrelsen 2020-02-25

Generella bestämmelser
Svenska Roddförbundet grundsyn är:
• Att den merkostnad som ett uppdrag medför för den enskilde skall ersättas.
• Att i anställd personals anställningskontrakt skall framgå vilka villkor som gäller vid olika
uppdrag.
• Att personer som tar eller accepterar uppdrag inom ramen för SR verksamhet är medvetna
om att en stor del av arbetsinsatsen är av ideell karaktär.
• Att alla ekonomiska förutsättningar skall vara klarlagda, av ansvarig för aktivitet, före
genomförande.
Dessa bestämmelser gäller alla som fått ett uppdrag av Roddförbundet. Bestämmelserna är
fastställda av Roddförbundets styrelse och gäller från 1 januari 2020 och tills vidare.
Reseräkning ska upprättas så snart som möjligt och senast tre (3) veckor efter genomfört uppdrag.
Reseräkningar eller andra ersättningskrav som uppstått i samband med uppdrag åt Svenska
Roddförbundet behandlas ej om de inkommer senare än tre veckor efter sista förrättningsdagen.
Vid årsskifte ska den sändas omgående efter genomfört uppdrag.
Reseräkningen ska medföljas av alla kvitton i original och underlag som har tagits upp. Reseräkning
kan skannas in och skickas till ekonomi@rodd.rf.se. Reseräkningen attesteras av budgetansvarig och
ersättning betalas ut till angivet bankkonto. Reseräkningsblankett finns att hämta hem på
www.rodd.se/forbundet/Dokument/ersattningfransr
I respektive avsnitt framgår vilken ersättning som gäller för de olika uppdragen, endast angivna
ersättningar betalas ut.
Arvode
För vissa uppdrag erhålls särskilt arvode, se respektive avsnitt.
Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas inte.
Kost
Måltid (frukost/lunch/middag) under uppdraget ersätts mot kvitto i de fall inget traktamente erhålls
eller förbundet inte ombesörjt måltid. Alkohol och dricks ersätts ej. Enligt Skatteverkets riktlinjer. Se
www.skatteverket.se
Logi
Vid resa som medför övernattning ersätts styrkt logikostnad.
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Resa
Styrkt kostnad för resa, lägsta möjliga kostnad bör eftersträvas. Resa med bil ersätts enligt
Skatteverkets skattefria ersättning ( f.n. 18,50 kr/mil). Om släp medförs utgår dessutom en
skattepliktig ersättning med 12 kr/mil. Samåkning skall ske i största möjliga utsträckning.
Traktamente inrikes
Traktamente utgår enligt Skatteverkets riktlinjer. Se www.skatteverket.se för aktuella
traktamentsbelopp. Det krävs minst en övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från
bostaden. Traktamente är en ersättning som är avsedd täcka ökningen av dina levnadskostnader
under resan, dvs. utgifter för måltider och småutgifter. Därför är det viktigt att notera vilka fria
måltider som ingått, så att avdrag kan göras från traktamentet.
För att erhålla traktamente ska resenären specificera följande i reseräkningen:
• Tidpunkt för avresa från bostaden samt hemkomst
• Fria måltider (t ex frukost på hotellet, lunch från arrangören)
• Förrättningsort och uppdrag.
Utlandstraktamente
Inget utlandstraktamente betalas ut om Roddförbundet eller arrangören står för kost och logi. I
övriga fall utbetalas ersättning enligt gällande utlandstraktamente för resp. land, aktuellt belopp
finns på skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se)
Telefon/internet/surf
Ersättningsprinciper ska i förhand diskuteras igenom med den som ger dig uppdraget.
Om ersättning för samtal och internet/surf ges ska samtal som du har ringt för ditt uppdrag markeras
på telefonräkning

Arvoden
Förbundsstyrelsen
Arbetar ideellt och inget arvode betalas ut.

Domarna
Kostnader och arvoden vid svenska regattor
Giltig från april 2017
SR ansvar
- SR bekostar faktiska utgifter för resa, logi och kvällsmat i anslutning till svenska regattor för de
domare som utses av domarrådet för varje regatta.
- SR betalar ut arvode motsvarande 500kr per dag till de domare som tjänstgör under en regatta och
som utsetts av domarrådet. Arvode utgår ej till domarkandidater.
Arrangörers ansvar
- Arrangörer ska tillhandahålla domare och domarkandidater mat under tävlingsdagarna, inklusive
varm lunch.
Domares ansvar
- Domare bokar själva resor och logi till varje tävling. Lägsta möjliga kostnad bör eftersträvas.
- För att erhålla ersättning för sina kostnader, inklusive arvode, ska reseräkning inklusive eventuella
kvitton skickas till SR kansli inom 21 dagar från tävlingen.
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