
 

 
 
 

Ersättning funktionärer inom WSSK 
Fastställt vid ordinarie årsmöte 2015-03-22, reviderad årsmöte 2018-03-25 

Ersättning enligt dessa riktlinjer utgår vid arrangemang som WSSK arrangerar, arrangemang där 
funktionär representerar WSSK (t.ex. mässor och utställningar), samt vid utbildning och träffar där 
funktionär deltar på uppdrag av WSSK efter styrelse- eller årsmötesbeslut. 

 
Styrelsen, valberedningens ordförande, ordförande för årsmötet och ordinarie revisorer är berättigade 
till reseersättning vid årsmöte, då dessa förväntas närvara på årsmötet. 

 

Ersättning för resa, mat och boende utgår inte till funktionärer för deltagande i den egna 
aktivitetsgruppens aktiviteter. I det fall en aktivitetsgrupp tar hjälp av en långväga funktionär får detta 
bekostas antingen genom att en avgift tas ut eller genom att äska medel ur den pott som budgeterats för 
respektive aktivitetsgrupp. 

 
Samtlig ersättning utom bilersättning betalas ut mot kvitto. 

 
Reseersättning 
För att vara berättigad till reseersättning krävs det att lämpligaste färdsättet har valts och att 
samordning av resa har skett där det är möjligt. Sker inte samordning av resa kan ersättning nekas. Vid 
val av färdsätt ska det beaktas att restiden inte blir orimligt lång (inklusive väntetider) eller att resan får 
påbörjas orimligt tidigt eller avslutas orimligt sent. 

 
Milersättning 
Vid utbetalning av ersättning för egen bil utgår ersättning per kilometer enligt ersättningsnivå som 
årligen fastställs av WSSK:s årsmöte. 

 
Kostnad för boende 
Funktionär har rätt till ersättning för boende om resan från bostad till klubbens arrangemang eller 
aktiviteter där funktionär deltar på uppdrag av klubben är mer än tre (3) timmar med bil enkel resa. 

 
Ersättning för boende utgår även om funktionär måste påbörja resan tidigare än 06.00 eller avsluta resan 
efter 20.00 för att kunna vara på plats i tid för att genomföra sitt uppdrag för klubben. 

 
WSSK ersätter i första hand boende i vandrarhems standard, finns inte vandrarhem inom 30 min från 
platsen för aktiviteten kan ersättning för nivå med enkel hotellstandard medges. 

 
Vid krav på ersättning för boende bör detta anmälas till WSSKs styrelse senast 1 månad innan aktuell 
aktivitet. 

 
Mat 
Klubben står för maten i de fall mat inkluderas i anmälningsavgiften för arrangemanget. 



 

 

Vid egna tävlingar så som OS, CS, våra klubbmästerskap, samt nybörjarprov B står klubben för lättare 
förtäring under arrangemanget. 

 
Ersättning vid fysiskt styrelsemöte. 
Klubben står för rese-, mat- och boendekostnader. 

 
Ersättning funktionärer i samband med deltagande på mässor 
De medlemmar som ställer upp som funktionärer och representerar klubben vid har rätt till viss 
ersättning. Under förutsättning att man jobbar som funktionär för klubben minst 3 timmar har man rätt 
till ersättning för resa, parkering samt fika-/matersättning. För fika-/matersättning utbetalas max 150 
kr/dag. 

 
Nekande av ersättning 
WSSKs kassör har rätt att neka ersättning om dessa regler inte följs. 

 
Utbetalning 
Kassören ska meddela funktionären att begäran kommit in och när utbetalningen förväntas ske. 


