Ersättningspolicy för Piteå Alpina

from säsong 2018/2019

Denna skrift är tänkt att upplysa nya som gamla medlemmar om hur Piteå
Alpina finansierar sin verksamhet och vilka kostnader som normalt
finansieras av klubben. Policyn gäller tills vidare. Gruppansvarig äskar medel
för respektive aktivitet i samband med budgetprocessen.
Ekonomikommittén lämnar förslag till styrelsen som beslutar om slutlig
fördelning av medel. Nedan beskrivs ersättningsmodellen.
Intäkterna
Kommer främst från sponsorer, egna tävlingar, trivselaktiviteter,
aktivitetsbidrag och andra bidrag. Föreningen omsätter ca 400 000 kr per år
och har ca 100 000 kr i fasta utgifter där back hyra för tränings- och
tävlingsaktiviteter är största posten. I Piteå Alpina betalar medlemmen en
medlemsavgift som inkluderar tränings- och liftavgift, gemensam tillgång till
Tränare/ledare och material som käppar, borr, skoter m.m.

Piteå Alpina är beroende av sponsorer till sin verksamhet, utan dessa kan
föreningen inte finansiera sin verksamhet på ett för medlemmen
kostnadseffektivt sätt. Därför är just dina arbetsuppgifter som ger intäkter
till föreningen. Det är också mycket tacksamt om du som förälder aktivt
bibehåller och möjliggör sponsorrelationer, läs mer under "Vad kan du göra
för din förening!", läs bilaga till denna skrift.
Kostnader Finansiering av gruppernas kostnader regleras enligt nedan:

Piteå alpina betalar
För åkare:
Startavgifter vid tävling
Liftkort vid tävling
FIS-licens (åkare anmäler och betalar själv. Ersätts mot kvitto)
Alla boendebidrag tas bort.

För tränare:
Liftkort vid tävling. Om ordinarie tränare inte är med på tävling, utses av
gruppen en tillfällig ansvarig tränare.
Läger, boende betalas till tränare vid läger som sanktioneras av klubben.
Finaler:
Svenska och internationella mästerskap samt finaler finansieras med start- och
anmälningsavgift (LVC final, USM final, YJSM, ÄJSM, SM)
Boendebidrag betalas inte ut.
Läger:
Styrelsen beslutar att om det finns utrymme i budget, kan man öronmärka ev.
plus resultat från föregående år, till en pott pengar att använda till att satsa på
av klubben utvalda läger för att minska kostnaderna för åkarna.
Boendebidrag betalas inte ut.
Aktuella läger är; Fartläger i Arvidsjaur, Lucialäger. Det kan beslutas om att
lägga till andra läger.
Resor
Föreningen lämnar inte reseersättning till träning eller tävlingsverksamhet.
Se dock reglemente kring mästerskap och finaler längre ner i detta
dokument.
Liftkort
Övrigt: Skipass som tex keycard ersätts ej. Grundregeln är 1 st ledarkort per
3 st åkare, gruppledaren har möjlighet att göra en egen bedömning utifrån
ålder på barnen i gruppen och andra särskilda förhållanden.
Egen sponsring
Föreningens åkare i gruppen U16/junior/senior (+16 år) har möjlighet att
skaffa egna sponsorer som via föreningen utbetalas som träningsbidrag
förutsatt att sponsorn inte redan är en etablerad sponsor till föreningen
alternativt en potentiell sponsor. Skälet till begränsning är att förening vill
undvika en "konkurrenssituation" kring sponsorsmedel. Innan åkare ingår i
sponsoravtal skall detta först godkännas av Ekonomikommittén.
Piteå Alpina behåller 15 % av inkomna sponsormedel som avses för särskild
åkare.

Mästerskap och LVC-finaler
Svenska och internationella mästerskap samt finaler finansieras med startoch anmälningsavgift Styrelsen avgör från år till år om även delar av
resekostnaden kan ersättas om flera åker tillsammans i gemensamt fordon.
Fråga rörande detta skall framföras i god tid innan mästerskap/final.
Förskott m.m.
Förskott lämnas endast för liftkort. Gruppledare skall i god tid, via mail till:
kassorpalp@gmail.com , be om ev. förskott. Medlemmen betalar själv
lägerkostnader. Samordning med gruppledare skall ske så långt det är
möjligt. Redovisning av utlägg skall ske så snart det är möjligt.
I de fall läger kostnaden faktureras klubben så fakturerar klubben vidare till
respektive medlem.
Kassören betalar in startavgifter på konto som finns angivet i respektive
inbjudan, respektive gruppledare(för jun/sen meddelar åkaren själv) skall i
god tid före tävling skicka mail om vilka startavgifter som ska betalas in.
Jun/senior om åkaren glömt att meddela för info för betalning av startavgift,
får åkaren stå för ev. faktureringsavgift.
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