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4.4 GOLDWING CLUB SWEDEN riktlinjer för ersättning till förtroendevalda 
 

Allmänt 

Att arbeta som förtroendevald innebär att man ställer sin kompetens och sin tid till förfogande utan 

ekonomisk ersättning. Inriktningen är att det ideella arbetet inte ska belasta klubben ekonomiskt. 

Hjälpmedel som kan användas även för privata ändamål så som datorer, telefoner etc. måste därför 

införskaffas med egna medel. Undantag kan vara externa lagringsmedia för dator som lätt kan 

förmedlas till ny förtroendevald samt programvara som krävs för specifikt ändamål i klubbens regi. 

Ersättnings för förbrukningsmaterial såsom bläckpatroner, papper etc. betalas ut mot uppvisande av 

kvitto. 

 
 

Resekostnadsersättning 

• Resor som bekostas med GOLDWING CLUB SWEDEN medel ska företas på för klubben 

billigast möjliga sätt. 

• Grundregeln är att resor sker med allmänna kommunikationsmedel, med vilket avses tåg 2 

klass eller buss. Biljetter ska beställas i god tid för att få bästa möjliga pris. 

• Med undantag från grundregeln kan flygresa eller resa med egen bil godkännas i de fall 

allmänna kommunikationsmedel saknas, detta är det billigaste färdmedlet eller att det innebär 

avsevärda tidsbesparingar. 

• Vid resa med egen bil ska alltid samåkning eftersträvas. 

• Transport till eller från flygplats/tågstation ska ske på billigaste färdsätt, vilket som regel 

innebär allmänna kommunikationsmedel. 

• Taxikostnader ersätts endast för resa som inte kan genomföras på annat sätt. 

 
Resekostnader ersätts: 

• Med faktiska kostnader för genomförd resa i klubbens tjänst med allmänna 

kommunikationsmedel. 

• Enligt statliga normer för milersättning (skattefri) för närvarande bil 18,50 kr/mil, MC 9 

kr/mil 

• Faktiska merkostnader mot kvitto (exempelvis parkering) 

 
Övrigt 

• Grundregeln är att inga traktamenten utbetalas. 

• GOLDWING CLUB SWEDEN har som regel ingen intern/extern representation. 

• Kostnader i övrigt kan ej belasta klubben utan styrelsens beslut i varje enskilt fall. 

Eventuella ersättningsanspråk föranledda av förtroendeuppdraget, som inte täcks av 

ovanstående riktlinjer, ska i förväg godkännas av styrelsen. 

 
GOLDWING CLUB SWEDEN internationella representant (IR) 

För IR resor vid obligatorisk representation i GOLDWING CLUB SWEDEN tjänst: (f n två tillfällen per 
år) gäller: 

• I normalfall utgår såväl mil- som traktamentsersättning enligt statliga ersättningsnormer. 


