
 

 VAD ERSÄTTER IF NYKARLEBYNEJDEN – ERSÄTTNINGSPOLICY 2021  14.4.2021/29.6.2021 

1. Allmänt 

Denna ersättningspolicy gäller rutinartade och återkommande ersättningar. Utöver denna policy kan 

styrelsen behandla övriga ersättningar från fall till fall.  

2. Anmälningsavgifter (Lämnas in först efter avslutad tävlingssäsong, inte efter enskild tävling) 

IF Nykarlebynejden ersätter anmälningsavgifter till tävlingar mot kvitto (t.ex. en screenshot av 

genomförd betalning) ifall man deltagit i tävlingen. Vanligtvis anmäler man sig själv och betalar 

anmälningsavgiften åt arrangören via nätet. I vissa fall kan IFN sköta anmälningarna, t.ex. stafettlag.  

IFN ersätter inte den förhöjda andelen i en efteranmälningsavgift. 

3. Tävlingskostnader  

3.1 SFIM och FM-tävlingar (14-åringar och äldre, gäller ej veteranklasser)  

Rese-ersättning för egen bil 10 cent/km + 1 cent/extra deltagare i samma bil, om gemensam 

transport ordnas betalas inte ersättning för resa i egen bil. Övernattning mot kvitto, max 

50€/natt/tävlingsdeltagare samt 30 €/natt för en förälder(följeslagare) ifall barnet inte är myndigt.  

3.2 Övriga tävlingar; utöver SFIM och FM-tävlingar kan ersättning sökas skilt. Ansökan görs skriftligen 

till styrelsen och sänds per epost till styrelsens ordf. eller sekr. 

3.3 Bussresor till tävlingar; Bussresor och eventuell annan transport som ordnas av föreningen är 

gratis för deltagare och ledare. Skälig avgift kan uppbäras av övriga som åker med i bussen. 

4. Lägeravgift för läger i hemlandet och utomlands 

Lägren ersätts till 50% för 15-åringar och yngre, 75% för 16-17 åringar och därefter ersätts hela 

kostnaden. Max 150 €/läger och 500 €/år. Gäller ej veteraner. I första hand fakturerar arrangören 

föreningen direkt. Ifall deltagaren betalar själv och fakturerar IFN bör kvitton eller faktura sändas åt 

kassören. Resor till SFI- och SUL-läger ersätts enligt punkt 3.1. För läger utomlands kan man ansöka 

om skild ersättning. Ansökan via epost åt ordf. el. sekr. 

5. Kostnader för ledda träningar 

Träningar som ordnas av en annan part än IFN ersätts för 16-åringar och äldre, även träningar som 

inleds hösten/vintern året före man fyller 16 ersätts. Eventuella hallavgifter i samband med ledda 

träningar ersätts åt alla aktiva oberoende av ålder.    

6. Ledarskolning och –kurser i hemlandet  

Betalas av föreningen. I första hand fakturerar arrangören föreningen direkt. Även resor till 

skolningar ersätts enligt punkt 3.1. Skriftlig ansökan till styrelsen via epost åt ordf. eller sekr. 

7. Övrigt samt kontaktuppgifter 

Ersättning tillhörande tidigare året betalas inte ut nästa år. Undantaget de tillfällen (el. fakturering) 

som ägt rum i december kan betalas ut i januari. Blankett för ersättningar finns på IFN:s hemsida 

under Tävlingar. Blanketterna och kvitton inlämnas åt kassören för utbetalning senast under 

november månad, helst i pappersformat i kassörens postlåda. Kom ihåg att bifoga kvitton/fakturor 

och ditt kontonummer. Samla in alla kvitton på en gång för att underlätta kassörens arbete. 

 

Kassör:  Tore Back, 040 5456594, Regnbågen 8, 66900 Nykarleby,  tore.back@multi.fi 

Ordförande:  Tony Eklund, 050-357 33 93, Lingongränd 8, 66900 Nykarleby tony.eklund@nkab.fi 
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