Ersättning och resereglemente
för förtroendevald i Svenska Bouvierklubben
Årsmötesbeslut 2018
Från 20180310 och framåt utgår en symbolisk summa som ersättning till styrelsens ledamöter och
suppleanter per närvarat möte. För såväl ordinarie ledamot som suppleant utgår en ersättning med
50 kronor per närvarat möte.

Styrelsebeslut 2016
I Bouvierklubben har det funnits ett beslut att styrelsen får reseersättning till styrelsens träffasmöten
samt de medlemsmöten man åkt på som representant för styrelsen. När besluten har tagits har inte
gått att finna. För att förtydliga resereglementet togs ett styrelsebeslut på Styrelsemöte den
20160824 §88

Arvode
I Svenska Bouvierklubben utgår det en symbolisk summa á 50 kronor som ersättning till styrelsens
ledamöter och suppleanter per närvarat telefonmöte.
Kassören betalar ut arvodet efter varje verksamhetsår utifrån protokollförd närvarolista.

Resersättning
Styrelsens fysiska möten
Milersättning enligt statliga normer för bilersättning, utgår för styrelsens ledamöter och suppleanter
till styrelsens fysiska möten. Reseersättning betalas ut av kassören efter inkommen reseräkning på
avsedd blankett.

Resor som bekostas av Svenska Bouvierklubben ska göras på, för klubben,
billigast möjliga sätt. Självklart ska individens behov uppfyllas så långt det är
möjligt.
Resor ska i första hand göras med allmänna kommunikationsmedel, vilket
menas tåg 2:a klass eller buss, eller om tidsåtgången ej är rimlig, via samåkning
i bil. I undantagsfall godkänns flyg eller resa i egen bil. Flyg tillåts för resor
överstigande 70 mil enkel resa. Val av färdmedel ska godkännas av kassör och
ordförande innan biljetter köps. Transport till och från flygplats eller tågstation
ska ske med buss eller andra allmänna kommunikationsmedel. Taxiresor får
endast ske i undantagsfall och ska vara godkända i förväg av kassör och
ordförande.”

Medlemsmöten och klubbens egna konferenser och aktiviteter
De styrelseledamöter som har en funktion för att klubbens medlemsmöten och andra aktiviteter för
medlemmarna ska kunna genomföras, erhåller milersättning. Vilka som ska representera styrelsen på
medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter beslutas inom styrelsen.
Årsmötet.
Den som Styrelsen anmäler som mötessekreterare för årsmötet erhåller reseersättning tur o retur.
De som har kvar 1 år på sin mandattid är kallade att närvara på konstituerande mötet som hålls i
anslutning till avslutat årsmöte. Dessa erhåller reseersättning tur o retur.
På årsmötet nyvalda styrelseledamöter är kallade att närvara på konstituerande mötet och erhåller
reseersättning för en enkel hemresa.
De vars mandattid går ut i o m årsmötet och som inte blir omvalda är vanliga medlemmar från och
med att årsmötet inleds. De erhåller reseersättning för en enkel resa till årsmötet.
Reseersättning betalas ut av kassören efter inkommen reseräkning på avsedd blankett.

Ersättningar för förtroendevald som representerar klubben
För förtroendevald som representerar klubben på Förbundets kongress, organisationskonferens samt
övriga konferenser rasklubben blir kallad till utgår reseersättning enligt SBKs resereglemente.
Utlägg för konferenskostnad och logi ersätts av antingen SBK eller rasklubben.

