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Ersättningspolicy för tävlande i Kils SLK (revision 2022-08-23) 

Introduktion 

Reglerna och principerna i detta dokument är resultatet av ett jobb som gjorts av föräldrar till aktiva 

tävlande, tränare samt klubbstyrelsen. 

Beslut att följa dessa regler togs på styrelsemöte som hölls 2022-08-23. 

Notera att reglerna och principerna inte är låsta för alltid utan kan ändras t.ex. för att de ska fungera 

bättre praktiskt, om ersättningar blir snett fördelade, om inkomstkällorna ändras osv. 

Beslut om ändringar ska alltid tas av klubbstyrelsen. 

Bidragsgenererande intäkter 

Ekonomiska medel för att klubben ska kunna betala ersättning för utläggen måste skapas av de 

aktivas familjer. Detta skall ske genom att bemanna och engagera sig i inkomstbringande 

arrangemang som 

• Bemanning av cafeteria enligt bemanningsschema 

• Företagskvällar 

• Olika events 

• Av klubben arrangerade tävlingar (ex, Ungdoms, LVC-tävlingar) 

De nettoinkomster som skapas skall, om grundförutsättningarna är uppfyllda, reserveras till 

utbetalningar för utlägg enligt grundreglerna i denna policy. Nettoinkomst vid LVC/Ungdomstävling 

är startavgifter minus utgifter för priser till tävling, liftintäkter räknas EJ som inkomst 

Klubbstyrelsen kan, om ekonomin tillåter, skjuta till extra pengar, t.ex. till ersättningar för SM-finaler 

och till aktiva som under säsongen nått ersättningstaket. 

 

Grundförutsättningar för utbetalning av ersättningar 

Innan någon ersättning utgår måste följande punkter vara uppfyllda: 

• Aktiva samt föräldrar skall ha betalt medlemsavgift 

• Klubbens kort- och långsiktiga ekonomi får inte äventyras 

• Medel måste finnas för klubbens fasta utgifter (löner, kommunala avgifter, försäkringar etc.) 

• Medel måste finnas för att säkerställa att anläggningen kan öppnas och kan hållas öppen, 

dvs. medel för drift och underhåll måste finnas. 

Klubbstyrelsen avgör när ersättningar kan betalas ut. 
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Grundregler för ersättningar för utlägg 

Klubben ersätter utlägg för aktiva tävlande (ej medföljande!) enligt ett antal grundregler. 

Reglerna skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna.  

Ingen ersättning utgår för läger där klubben redan subventionerat kostnaden på annat sätt.  

Kils SLK ser helst att de tävlande som representerar klubben också använder våra klubbkläder i 

möjligaste mån. 

Klass Startavg Liftkort 
(tävling) 

Liftkort 
(final) 

Tävlingstyp, godkända av SSF.s regler samt läger 

U8 Ja  Nej --- Alla tävlingar 

U10 Ja  Nej --- Alla tävlingar 

U12 Ja  Nej Nej Alla tävlingar 

U14 Ja  Nej Nej Alla tävlingar 

U16 Ja  Nej Nej USM-kval, USM, DM, V-alpinaläger, Regionläger, Centrala 
skolningsläger, Internationella ungdomstävlingar 

Junior Ja Ja 
Max 
150/dag 

Ja 
Max 
150/dag 

Nationell tävling, FIS/ENL, YJSM, ÄJSM, SM, V-alpinaläger, 
Gymnasieläger, Landslag 

Senior Ja Ja 
Max 
150/dag 

Ja 
Max 
150/dag 

Nationell tävling, Sverigecupen, DM, FIS/ENL, SM, V-
alpinaläger, Gymnasieläger, Landslag 

 

Tränare/ledare 

Ersättning för tränare vid tävling om max 150 kr/dag. Gäller enligt ovan policy. Ersättning utgår för 1 

tränare för var 6.e deltagare i respektive åldersgrupp (dock max 2 liftkort/åldersgrupp). 

Ersättning för liftkort vid träning i annan anläggning medges med max 5.000 kr för tränargruppen. 

Fördelas genom ansvarig träningsgruppen. 

Ersättning träningsavgift för FIS-åkare i Kils Slalomklubb. FIS-åkare som innehar FIS-licens och 

innehaft medlemskap i minst 5 år och betalar medlemskap för kommande verksamhetsår erlägger 

ingen träningsavgift.   
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Begränsningsregler 

I budgeten ska det framgå hur mycket ersättningar som är planerade att betala ut. Visar det sig vid 

säsongssammanställningen att summan av ersättningar går över det budgeterade beloppet får 

klubbstyrelsen besluta att: 

Antingen 

• Skjuta till mer pengar om läget bedöms så (ekonomin är god och summan av 

bidragsgenererande intäkter överträffade budget) 

Eller 

• Tillgängliga medel får fördelas rättvist/proportionellt (!!) mellan de som är 

ersättningsberättigade. 

Den sistnämnda regeln kan också tillämpas i de fall ekonomin INTE tillåter att budgeterad ersättning 

betalas ut, t.ex. att de bidragsgenererande intäkterna understiger budget eller att 

grundförutsättningarna inte är uppfyllda. 

 

Ersättningstak under pågående säsong 

• För aktiva upp till och med 16 år är taket 5.000 kr/aktiv och säsong. 

• För aktiva Junior/Senior är taket 12.000 kr/aktiv och säsong. 

Klubbstyrelsen kan dock besluta om att tillskjuta ytterligare medel till de som nått taket om 

ekonomin så tillåter. 

Notera: Den aktive (aktives familj) måste själv under säsongen ha kontroll på att ersättningstakets 

belopp inte överskrids. Normalt berör detta endast Juniorer och äldre, då avgifterna för tävlingar och 

omfattningen av tävlingar kan leda till att taket nås under pågående säsong. Nås taket skall detta 

meddelas till föreningens kassör och inga fler löpande ersättningar under säsongen betalas. 

Överskjutande kostnader efter att taket nåtts får redovisas i slutet av säsongen för eventuell 

utbetalning. 
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Utbetalningsordning 

Normalt sker utbetalningar av ersättningar i flera omgångar. 

• Under säsongen betalar klubben löpande alla startavgifterna (EJ liftkort) för dem som anmält 

sig i tid till tävlingar 

 Övriga ersättningar samt egna betalda startavgifter betalas ut i maj/juni. Saknas tillräckligt med 

medel tillämpas följande prioriteringsordning 

• Egna betalda startavgifter 

• Liftkort vid tävlingar 

Notera att utbetalningsprincipen kan ändras av klubbstyrelsen beroende på klubbens ekonomi. 
Sammanställning av ersättningar för utbetalning ska göras av en av styrelsen utsedd person. 
Sammanställningen skall efter kontroll att grundförutsättningar och begränsningsregler är uppfyllda, 
lämnas till kassören för utbetalning. 


