Ekonomisk Lathund
2021
Denna utgåva gäller fr.o.m. 2021-03-01
KLUBBAVGIFT TILL STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND (StBF)
1 200 kr/år
Årsavgiften skall vara betald senast den 30 april (bokfört hos bankgirot), efter detta datum uttas en
tilläggsavgift på 250 kr. Betalas avgiften efter den 30 sept. uttas ytterligare en tilläggsavgift på
250 kr.
För nya klubbar under 2021 debiteras endast halva avgiften (600 kr). Sker inträdet i SBF senare
än den 30 augusti 2021 debiteras avgift först under 2022 och då skall hel avgift erläggas.

KLUBBAVGIFT (MEDL.AVG) TILL SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET (SBF)
Årsavgift: 2 850 kr
Extra årsavgift: 1 000 kr, om betalning sker senare än 1 Juni
Inträdesavgift: 1 350 kr (endast årsavgift betalas vid inträdet)

TILLSTÅNDSAVGIFTER FÖR TÄVLINGAR
Se gällande bilaga 1.

AVGIFTER FÖR CENTRALA KURSER OCH KONF ANORDNADE AV SBF
StBF betalar avgift för konferenser inom sportgrensansvariges egen sportgren. Vidare betalas en
årlig central kurs inom egen sportgren, exempelvis tävlingsledare/ domare/tekniker (medel skall
vara reserverade i budget). Detta gäller även för styrelsemedlemmar. Övrigt deltagande från distriktet på StBF:s bekostnad skall ske restriktivt och enligt planering i budget.
Kursanmälan sker till SBF via sekr., inbetalningskort skickas till kassören som betalar kurs- och
konferensavgiften. SBF:s kurskostnad (mars 2021) enligt nedan:
Tvådagarskonferens

3 170 kr

inkl mat och logi i dubbelrum (ej logi -700
kr, ej middag -200 kr)

Rum per natt före/efter konferens

1 100 kr
enkel rum
Ca 1 300 kr

inkl frukost

Endagskonferens

med kaffe och lunch

AVGIFTER FÖR KURS SOM ARRANGERAS AV StBF
Bestäms från fall till fall för kurser som arrangeras av StBF. Grundprincipen är att varje kurs skall
minst ge nollresultat. Samråd skall tas med kassören innan kursavgiften fastställs. För kurs som
genomförs av klubb i samarbete med StBF, bestämmer klubben själv kursavgiften.
Bidraget från Stockholms-Idrotten är under omprövning. Bestämmelserna meddelas senare. Tills
vidare planeras efter nedanstående förutsättningar.
Fler-dagskurs skall innehålla minst fem undervisningstimmar á 40 min/dag. Dock räcker det med
minst 3 undervisningstimmar en av fler-dagskursens dagar. Fler-dagsbidrag utgår ej för kurs som
är utspridd, dvs med mellanliggande kursfria dagar.
Som heldagskurs räknas kurs som startar före kl. 15.00. Kurs som startar kl. 15.00 och senare
räknas som kvällskurs. Både heldags- och kvällskurs skall innehålla minst fem undervisningstimmar á 40 minuter.
Minsta antal deltagare är åtta. Ingen övre gräns. Bidrag utgår även för föreläsare/ kursfunktionär
som är engagerad under hela kursen. Bidrag erhålls endast för deltagare och lärare tillhörande
Stockholms DF.
Kursen skall följa ett på förhand beskrivet kursprogram och de praktiska tillämpningsövningarna
får uppgå till högst 50% av det totala antalet undervisningstimmar i kursen.
Slutdag för redovisningsperioderna till Stockholmsidrotten meddelas senare.
GENERELLA ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED UPPDRAG FÖR StBF
För att ersättning skall utbetalas skall krav vara StBF tillhanda senast ett år från resa/förrättning.
Traktamente erhålls om uppdraget medför övernattning och utförs minst 5 mil från bostaden, närmaste färdväg. I Rally/Bil-O räknas avståndet till startplatsen. StBF följer Riksskatteverkets bestämmelser för traktamenten och dessa är skattefria (0,5% av årets basbelopp avrundat till
när-maste 10-tal kr).
Restillägg, betraktas som lön och erhålls både vid endags- och fler-dagsuppdrag (inget avståndskrav). Kontrolluppgift lämnas.
StBF betalar inget nattraktamente.
Vid domartjänstgöring kan annan överenskommelse gälla.
Traktamente/restillägg
Tid/ersättning

Traktamente

Restillägg (=lön)

0 kr
210 kr

150 kr
120 kr

Avresa senast kl. 12.00
210 kr
Avresa efter kl. 12.00
105 kr
Hemkomstdagen (gäller vid övernattning)

120 kr
60 kr

Hemkomst senast kl. 19.00
Hemkomst efter kl. 19.00

60 kr
120 kr

Hel eller del av dag utan övernattning
Hel dag (med övernattning)
Avresedagen (gäller vid övernattning)

105 kr
210 kr

I det fall StBF betalar måltid (direkt eller indirekt genom exempelvis konferensavgift) dras motsvarande belopp från traktamente och restillägg. Avdraget är för frukost, lunch och middag: 20, 35
resp 35%.
Traktamente eller restillägg betalas inte för deltagande i styrelse-, AU-, JK-, årsmöte, eller motsvarande.

Logi
Ersätts med erlagd kostnad (mot kvitto). Rabatter och hotell till låg kostnad skall utnyttjas när detta
är möjligt.
Resor
Billigaste färdsätt ersätts, vilket i flertalet fall innebär 2:a klass järnväg. För längre resor, exempelvis till övre Norrland, ersätts även flygresor. Kontakt skall tas med kassören före bokning.
Milersättning vid resa med egen bil är 18,50 kr/mil. Möjlighet till samåkning skall utnyttjas. Nödvändig parkeringsavgift ersätts.
Reseersättning betalas även för deltagande i styrelse-, AU-, årsmöte och motsvarande.
Vid val av resealternativ skall totalkostnaden för resa, logi, traktamente och reseersättning vara
vägledande.
ERSÄTTNING TILL DOMARORDF/TEKN KONTROLLANT TILLSATT AV StBF
Reseersättning och resetillägg/traktamente enligt ovan (normaluppdraget för domare/tekniker i
Stockholm avklaras under en dag vilket innebär reseersättning och ett resetillägg på 200 kr, inget
traktamente). Betalas av arrangerande klubb. För domarordförande/teknisk kontrollant som reser
till och från plats utanför distriktet behöver klubb endast betala för resor m.m. inom distriktsgränserna. StBF betalar mellanskillnaden mot reseräkning från domarordf/teknisk kontrollant. Kopia på
reseräkning till arrangerande klubb skall då bifogas.
ERSÄTTNING TILL 2:E DOMARE UTSEDD AV StBF
200 kr per uppdrag i kostnadsersättning. Betalas av StBF. Denna schablonersättning avser att
täcka domarens kostnader för resor med egen bil till, från och under tävling (18.50 kr per mil,
"kryssas" som bilersättning i kontrolluppgift). Inget resetillägg eller traktamente.
ERSÄTTNING TILL UTBYTESDOMARE (TEKN KONTROLLANT) MED ANNAT DISTRIKT
Domare, utsedd av StBF, och som tjänstgör vid tävling utanför distriktet, erhåller 200 kr per uppdrag enligt samma schablon som för 2:e domare. Skulle ersättningen inte täcka reskostnaden betalar StBF ut mellanskillnaden mot reseräkning. Inget resetillägg/traktamente.
Samma ersättning gäller för domare som är utsedd av SBSF vid DM-tävling som genomförs utanför distriktet.
ARVODE LÄRARE
Lärare, för kurs anordnad av StBF, erhåller 100 kr per timme, dock max 400 kr/dag. Vidare erhålls
resetillägg/traktamente och ersättning för resor i direkt samband med kursdag/ar. Ersättning till
speciellt inbjudna lärare överenskommes i varje särskilt fall. Överenskommelsen skall ske i samråd med kassören.
KOSTNADSERSÄTTNING M M TILL KURSLEDARE
Kursledaren erhåller 500 kr i kostnadsersättning för resor, kopiering. telefonsamtal m.m. i samband med förberedelser, genomförande och efterarbeten (schablonersättning, varav 25 mil á
18.50 kr utgör bilersättning, resten övrig kostnadsersättning vilket "kryssas" i resp. ruta i kontrolluppgift). Om kursledaren har högre resekostnader lämnas separat reseräkning. Resetillägg/ traktamente erhålls för kursdag/ar.
För kursledare som samtidigt är lärare betalas även lärararvode.

ARVODE FÖR KURSLEDARE/LÄRARE FÖR KURS ARRANGERAD AV KLUBB I SAMARBETE MED StBF
Samma ersättning som för kurs i StBF:s regi. StBF utbetalar dock ej högre ersättning än vad som
utgår som bidrag från Stockholms-Idrotten. Hänsyn skall även tas till kostnader för kursmateriel m
m som bekostas av StBF.
ARVODE KURSLEDARE/LÄRARE FÖR KURS ARRANGERAD AV ANNAT DISTRIKT I SAMARBETE MED StBF
Samma som för egna kurser.
KOSTNADSERSÄTTNING FÖR STYRELSEMEDLEM OCH KONTAKTPERSON
2000 kr för ordf, sekr. och kassör, 1500 kr för övrig ledamot, 200 kr/möte, dock max 1000 kr per år
för sportgrensansvariga och övriga ansvariga. Ersättningen skall täcka kostnader för porto, telefon
m.m. Vid kombinerat uppdrag överenskommes aktuell ersättning med styrelsen.
AVDRAG FÖR SKATT
StBF är normalt skyldig att göra preliminärskatteavdrag för skattepliktiga ersättningar för den som
har A-skattsedel och den sammanlagda ersättningen för året överstiger 1000 kr. Avdrag görs med
30%.
ÖVRIGT
Då StBF behöver skicka ut en påminnelsefaktura uttas en avgift på 50 kr (gäller ej klubbavgiften).
Normalt är betalningstiden för fakturor 30 dagar.

