Bilaga § 11, styrelsemöte 2017.12.08, nr 398

ERSÄTTNINGSPRINCIPER UPPDRAGSTAGARE 2018
Följande gäller för olika uppdrag;
•

Arvode kategori 1; högre belopp än 1 000kr/dag eller timersättning,

•

Arvode kategori 2; 500-750 kr/dag,

•

Förlorad arbetsförtjänst; maximalt 1 500kr/dag.

Generellt ersätts Gymnastikförbundets uppdragstagare för utlägg för logi, resa och kost
alternativt traktamente. För vissa uppdrag utgår ett arvode och ibland utgår ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, max 1 500 kr/dag. Gemensamt för samtliga uppdrag nedan är att de
har givits av Gymnastikförbundet (kansli, kommitté eller landslagsledning).
1. Förtroendevalda har möjlighet till förlorad arbetsförtjänst.
2. Kommittéledamöter/arbetsgruppsdeltagare som kallas till möte från tjänstemän vid
nationella kansliet har möjlighet till förlorad arbetsförtjänst eller arvode kategori 2.
3. Uppdrag vid nationella tävlingar (inklusive kvaltävlingar/checkpoints till
internationella mästerskap) för domare samt kommittérepresentanten inom KvAG,
MAG, Trupp och RG ersätts med arvode kategori 2.
4. Delegationsuppdrag vid JEM, EM, JVM, VM, World Games, Youth Olympic Games,
European Youth Olympic Festival samt OS, European Games, inget arvode men
ersättning vid förlorad arbetsförtjänst.
5. Internationella domaruppdrag (exempelvis Världscuper samt Grand Prix) inom
ramen för landslagsverksamheten, inget arvode men ersättning vid förlorad
arbetsförtjänst.
6. Internationella domaruppdrag vid JNM, NM och NordEM, inget arvode men
ersättning vid förlorad arbetsförtjänst. Övriga internationella tävlingar ersätts ej.
7. Landslagsuppdrag ersätts enligt avtal och/eller landslagsuppdrag vid enskilda
samlingar ersätts med arvode kategori 2 eller arvode kategori 1 beroende på
uppdragets art.
8. Utbildare på utbildningar ersätts med arvode i form av timersättning. Vid
utbildarutbildning (då ny utbildare går bredvid mer erfaren utbildare) utgår ingen
ersättning till den blivande utbildaren.
9. Arvode kategori 2 betalas till kursvärdar.
10. Instruktör/uppdragstagare på konvent ersätts med arvode enligt överenskommelse.
11. Deltagare på internationella domar- och tränarutbildningar får ej arvode eller
förlorad arbetsförtjänst (anses vara kompetensutveckling).
12. Expertgrupper ersätts med arvode kategori 1 enligt överenskommelse.
13. Fysios ersätts med arvode kategori 1 enligt överenskommelse.
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Övrigt
Förbundsstyrelsen har ett arvode, belopp beslutas på förbundsmötet.

Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas om tjänstledighet med löneavdrag görs för
uppdragets genomförande. Ersättning utbetalas om löneavdrag framgår på lönespecifikation
alternativt intyg från arbetsgivaren där det framgår hur mycket som arbetstagaren förlorar
vid frånvaron och att avdrag har genomförts eller kommer att genomföras. Ersättning för
förlorad arbetsförtjänst kan endast fås för ordinarie tjänst (dvs. ingen ersättning kommer att
betalas för extrajobb). Uttag av semesterdag ersätts dock om tjänsten inte tillåter
tjänstledighet för uppdraget, ska godkännas innan.
Egen företagare ersätts enligt överenskommelse innan uppdraget, dock med maximalt 1 500 kr
enligt nedan.
Max belopp för ersättning är 1 500 kr/dag.
Ersättningen är alltså en kompensation för den förlorade arbetsinkomsten och inte en
ersättning för insatsen för förbundet

Fakturering av arvode
Ersättning mot faktura är möjligt men det ska vara kostnadsneutralt för Gymnastikförbundet
jämfört med arvode på löneutbetalning (dvs. moms ska inkluderas i totalsumman).
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