Ekonomiska riktlinjer för Lunds VK
Reseersättning
‐ Ersättning utgår för resor till och från seriematcher, ungdomssammandrag, SM och DM.
‐ Vid resor till turneringar/läger där transport sker med gemensam buss kan en s.k. egenavgift
komma att tas ut av deltagarna. Egenavgiftens storlek är beroende av den totala resekostnaden.
‐ För resor som företas med egen bil utgår ersättning med 15kr/mil om så önskas. Reseersättningen
beräknas alltid med Lunds centrum som startpunkt och sedan tur och retur destination.
‐ Reseräkningar skall vara inlämnade senast 30 dagar efter resan via formulär på www.lundsvk.se.
‐ För lokala och regionala resor för ungdomslag där det går att åka Öresundståg utgår ersättning för
tågbiljetter under förutsättning att Jojo-kort (biljett duo/familj) används i största möjliga
utsträckning.
‐ För resor till träning som företas med egen bil av tränare som bor utanför Lunds tätort utgår
ersättning med 10kr/mil om så önskas. Reseräkningar för tränare skall inlämnas minst en gång per
månad via formulär på www.lundsvk.se.
‐ Ersättningar till elitlag hanteras i elitlagens budget.
Ungdom
‐ Ungdomslag säljer inga lotter för klubbens räkning.
‐ Vid resor till ungdoms-SM kommer deltagarna att få subventionerad resa, men del av kostnaden
kommer att tas ut av spelarna tillsammans med kostnaden för kost och logi.
Senior
‐ Klubben betalar anmälningsavgift för en (1) försäsongsturnering per seniorlag.
Ledare/tränare
‐ Klubben står för tränares/lagledares kostnader i samband med SM tävlingar (resa, mat, logi).
‐ Alla ledare/tränare i Lunds VK som är involverade i lagträning erhåller ett tränarpaket i form av en
tränartröja och en tränaröverdragströja för att kunna representera klubben på ett professionellt
sätt.
Ersättning för tränare
‐ Tränare i Lunds VK får ersättning baserat på om man är huvudtränare eller assisterande tränare,
utbildningsnivå samt antal gånger/vecka man håller i träningar. Kontakta kansliet för mer
information.
Ersättning för utlägg
‐ Om du har gjort ett utlägg och har rätt till ersättning så laddar du ned blanketten ’Ersättning för
utlägg’ från hemsidan, www.lundsvk.se, och lägger i kassörens fack på kansliet eller skickar till:
Lunds Volleybollklubb; Kassör; Högevallsgatan 1; 222 29 Lund
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Medlems- och träningsavgift
‐ Se hemsidan, www.lundsvk.se, för gällande medlems- och träningsavgifter.
Övrigt
‐ Personer som använder eget material i klubbens sammanhang måste ha erforderlig försäkring eller
använder det på egen risk.
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