Ekonomisk lathund för verksamhet inom
Övre Norra Bilsportförbundet
GENERELLA AVGIFTER
Medlemsavgift till Övre Norra Bilsportförbundet (ÖNBF)
Årsavgift: 6 kr/medlem.
Betalningsvillkor 30 dagar, efter detta tillkommer en förseningsavgift på 150 kr.
Medlemsavgift till Svenska Bilsportförbundet (SBF)
Årsavgift: 2 850 kr
Inträdesavgift: 1 350 kr
Förseningsavgift: 1 000 kr
Förening som efter den 1 juli fortfarande har obetald medlems- och/eller förseningsavgift tilldelas
inte rösträtt till nästa års distriktsårsmöte. Detta gäller även förening med ett för lågt antal
medlemmar vid tiden för upprättande av röstlängder. Förening med skuld tilldelas inte
tävlingstillstånd innan skuld har reglerats, eller att annan uppgörelse har överenskommits.
Tillståndsavgifter för tävling/träning
www.onbf.se/tillstand
Avgifter för centrala kurser och konferenser anordnade av SBF
ÖNBF betalar avgift för konferenser inom sportgrensansvariges egen sportgren. Vidare betalas en
årlig central kurs inom egen sportgren (medel ska vara reserverade i budget). Övrigt deltagande
från distriktet på ÖNBF:s bekostnad skall ske restriktivt och enligt planering i budget.
Avgifter för kurs som arrangeras av ÖNBF
Bestäms från fall till fall för kurser som arrangeras av ÖNBF. Grundprincipen är att varje kurs ska
minst ge nollresultat. Samråd skall tas med kassören innan kursavgiften fastställs. För kurs som
genomförs av klubb i samarbete med ÖNBF, bestämmer klubben själv kursavgiften. Kursen skall
följa ett på förhand beskrivet kursprogram.
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ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED UPPDRAG FÖR ÖNBF
För att ersättning ska utbetalas måste krav vara ÖNBF tillhanda senast ett år från resa/förrättning.
Arvode samt förlorad arbetsinkomst är skattepliktiga enligt Skatteverket.
Skatteregler för idrottsföreningar se www.skatteverket.se
Traktamente
Dygnstraktamentet á 240 kr.
Endast vid resor/förrättning som är förenad med övernattning och minst ett avstånd av 50 km
från bostaden. Som heldag behandlas också avresedagen om resan påbörjas före kl: 12:00 och
hemresan om resan avslutas efter kl: 19:00. Som halvdag behandlas avresedagen om resan
påbörjas kl: 12:00 eller senare och hemkomstdag om resan avslutas kl: 19:00 eller tidigare.
Traktamente erhålls inte om arrangören står för hotellboende med frukost.
Logi och övernattning med eget boende
Ersätts med erlagd kostnad mot kvitto och efter överenskommelse med arrangör.
Rabatter och hotell till låg kostnad skall utnyttjas när detta är möjligt.
Övernattning eget boende 500 kr/natt (maxbelopp)
Resor
Billigaste färdsätt ersätts mot kvitto efter överenskommelse. Kontakt kassör före bokning.
Milersättning vid resa med egen bil är 18,50 kr/mil. Möjlighet till samåkning skall utnyttjas.
Nödvändig parkeringsavgift ersätts. För att få ersättning krävs en korrekt ifylld blankett för
reseersättning samt kvitto på faktiska utgifter för flyg, buss, tåg eller antal körda mil med egen bil.
SGA för respektive sportgren har rätt till reseersättning vid SGA möten och årsmötet. Ifall SGA inte
kan närvara kan en utsedd ersättare begära ersättning istället. Styrelsemedlemmar har rätt till
reseersättning för till styrelsen knutna uppdrag, samt i förväg eventuell överenskommen
ersättning för övernattning i samband med styrelseuppdrag vid långa avstånd.
Mottagare av utmärkelse som delas ut vid Övre Norra Bilsportförbundets årsmöte har rätt att
söka reseersättning för att kunna närvara och ta emot sin utmärkelse.
Ersättning till domare / teknisk kontrollant tillsatt av ÖNBF
Rek. tjänstgöringsarvode 1 200 kr/dag (maxbelopp).
Arvode är skattepliktigt enligt Skatteverket. Vidare erhålls ev. traktamente och ersättning för
resor. Övriga eventuella utlägg ersätts efter överenskommelse med arrangör.
Arvode utbildare tillsatt av ÖNBF
Utbildare för kurs anordnad av ÖNBF, erhåller tjänstgöringsarvode 1 200 kr/dag (maxbelopp) vid
fysisk utbildning. Anordnad utbildning i digitalt format utgår ersättning med 100 kr/timme, dock
max 600 kr. Vidare erhålls resetillägg/traktamente och ersättning för resor i direkt samband med
kursdagar.
Ersättning till speciellt inbjudna lärare exv. förarinstruktör överenskommes i varje särskilt fall.
Överenskommelsen ska ske i samråd med kassör.
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Arvode för utbildare för kurs som arrangeras av förening i samarbete med ÖNBF
Samma ersättning som för egna kurser.
Arvode för utbildare för kurs som arrangeras av annat distrikt i samarbete med ÖNBF
Samma ersättning som för egna kurser.
Arvode för utbildare vid kurs som arrangeras av kommersiell aktör i samarbete med ÖNBF
Samma ersättning som för egna kurser.
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