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Bidragspolicy
Medlemsbidrag
Denna bidragspolicy skall endast ses som en riktlinje och Solna klätterklubb reserverar sig
rättigheten att justera följande riktlinjer för att anpassa bidrag till klubbens gällande budget.
Generella bidrag:
Anmälan till tävling likväl läger sker på deltagarens eget ansvar. Efter genomförd aktivitet sker
ersättningsanspråk för erlagda utgifter med utläggsredovisningsblankett via länk nedan.
Ersättningsanspråk skall vara inskickat 4 veckor efter aktivitetens slutdatum till
medlem@solnaklatterklubb.se. Hantering och utbetalning sker inom 4 veckor från mottaget
anspråk. https://www.solnaklatterklubb.se/tavling/utlaggsredovisning/
Nationella tävlingar
(SM/JSM, NLC)
Internationella tävlingar
(JNM/NM, EYC/WC, JVM/VM)
Nationellt läger SKF

100% av anmälningsavgiften, maximalt 500 kr
100% av anmälningsavgiften, maximalt 1000 kr
100% av anmälningsavgiften, maximalt 1000 kr

Tävlingsbidrag:
Reseersättning nationell tävling

100% upp till 500kr

Reseersättning nordisk tävling

100% upp till 700kr

Reseersättning europeisk tävling

100% upp till 1000kr

Reseersättning utanför Europa

100% upp till 1000kr

Observera att ersättningen kan bli lägre beroende på antalet anmälda per tävling. Max antal per
tävling för max ersättningsbelopp är 15st för nationella tävlingar och max 5st för internationella
tävlingar. Färre anmälda per tävling garanterar däremot inte att max beloppet alltid delas ut.
Denna ersättning gäller endast senior- och juniortävlingar på elitnivå (SM, NM, VM samt nationella
och internationella cuper).
Ersättning utgår för personbil med 18.50 kr/mil, enligt Skatteverkets regler för skattefri
bilersättning.
Tränare eller coach kan få reseersättning vid, i förväg, överenskommelse om representation på
tävling. Vid support på tävling avses detta som bidrag och övrig ersättning uteblir till supportade
tävlande.
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Övriga bidrag:
Kräver ansökan och motivering via bidragsansökning. Vänligen notera att varje bidragsansökan
för övriga bidrag hanteras individuellt. Det är klubbens styrelse som beslutar om bidrag skall ges
eller inte. Varje beslut ska motiveras skriftligen till bidragssökande. Överklagan accepteras inte.
Instruktörsaktiviteter:
Instruktörskurs

50% upp till 1000kr

Auktorisering

50% upp till 1000kr

Instruktörsseminarium

50% upp till 500kr

Annan utbildning/kurs

50% upp till 500kr

Denna ersättning kräver en motprestation från bidragstagaren. Bidragstagaren ska inom ett år
efter avklarad utbildning anordna en eller flera aktiviteter för klubbens medlemmar. Med aktivitet
menas t.ex. prova på verksamhet, föreläsning, bildvisning, klätterträff eller utbildning. Förslag på
motprestation ska presenteras i ansökan.
Aktiviteten ska vara gratis för medlemmarna eller till ett självkostnadspris i de fall externa utgifter
finns för t.ex. kost och logi. Aktivitetsansvarig ska genomföra aktiviteten på ideell basis.
Aktiviteten ska gå i samma linje som Solna klätterklubbs generella policy och får inte strida mot
dessa regler. Verksamheten får dock inrikta sig mot en viss åldersgrupp och kräva grönt kort eller
rött kort men får inte exkludera medlemmar av andra anledningar som t.ex. klättererfarenhet och
kön.
Vid fundering läs mer om Solna Klätterklubbs Likabehandlingsplan.

Expeditions/Resebidrag:
Klubbens önskan är att kunna stödja alla former av klättring oavsett disciplin. Detta inkluderar
medlemmar som planerar expeditioner eller resor till alpina berg. Med detta menas självständiga
resor som bedrivs utan hjälp av bergsguide eller liknande reseledare.
För att bidrag ska beviljas skall resans mål anses hålla en särskild klass med svenska mått mätt,
med relation till ålder och gruppens sammansättning.
Klubbens resurser är begränsade till endast relativt blygsamma bidrag som bestäms på individuell
basis av klubbens styrelse.
En person som söker bidrag måste ha varit klubbmedlem ett år innan den söker bidrag.

