Arvoden och ersättningar inom Svenska Baseboll och
Softbollförbundet
Fastställd av förbundsstyrelsen, gällande från 2017-12-02
Utgångspunkten utgörs av den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget
som förtroendevald idrottsledare inom den svenska idrottsrörelsen är frivilligt och som
huvudregel oavlönat. En ideell ledare eller annan funktionär kan således endast förvänta sig att
få täckning för reellt havda kostnader, som är förknippade med uppdraget och som på förhand
är godkända och förenliga med det regelverk organisationen ifråga har fastlagt.
Uppdragsgivare är den organisation/förening som betalar ersättning. Uppdragstagare är den
som erhåller ersättning.
En ideell ledare eller annan funktionär definierar vi som en person som ställer sin tid och
kompetens till idrottsrörelsens förfogande på sin lediga tid. SBSF eller till SBSF ansluten
förening betalar ersättning för ledarens resor och andra kostnader som ledaren har för sitt
idrottsledaruppdrag i enlighet med detta dokument och utifrån inom idrotten i förekommande
fall bruklig praxis och regelverk. I normalfallet betalas således inte arvode till ideellt arbetande
personer inom SBSF.
Tid till annan, exempelvis i samband med PR-uppdrag, bidrar även licensierade spelare med sin
tid. Ej heller detta är tid som normalt arvoderas. Däremot kan även här ersättning utgå för
reskostnader, men dessa skall i så fall vara överenskomna innan uppdraget startar.
De uppdrag för SBSF som kan anses kunna arvoderas enligt av SBSF fastställda arvoden är
följande:
•
•
•

Domare
Utbildare
Tränare

Observera att reseersättning ej täcks in av detta dokument annat än om det specifikt anges.
Härvidlag hänvisas till den vid varje tidpunkt gällande resepolicyn inom SBSF.
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Ersättningar:
Beträffande ersättning i samband med resa är SBSF’s resepolicy vägledande. Ersättning för resa
med egen bil styrs av Skatteverkets vid varje tidpunkt gällande regler. Det innebär att
milersättning endast kan komma ifråga om Skatteverkets regler medger avdrag för resa med
egen bil.
Nedanstående beskrivna ersättningsnivåer är att betrakta som maximala.

Ersättningsregler för SBSF styrelse, kommittéer och arbetsgrupper:
•
•
•

Inget arvode utgår.
Kostnader för resor och utlägg ersätts enligt SBSF’s resepolicy
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår normalt inte. Dock äger Förbundsstyrelsen
rätt att i undantagsfall ersätta ideell ledare eller annan funktionär för förlorad
arbetsförtjänst, i de fall vi är ålagda att utföra idrottsrelaterad aktivitet, med vad som
kan anses vara skäligt.

Domare och protokollförare
Arvoden för domare och protokollförare vid av SBSF arrangerade serier/turneringar regleras i
Tävlingsbestämmelserna.

Utbildare
Vid de utbildningar som SBSF arrangerar utgår ett arvode om 1200 kr per dag till utbildaren.
Utbildningens längd bestäms av kursplanen.
Vi de fall övernattning behövs, bekostas dessa av SBSF.
Resor ersätts enligt SBSFs resepolicy.

Tränare vid uppdrag åt SBSF
Då extern tränare (utanför SBSFs organisation) anlitas betalas arvode efter överenskommelse.
Bedömning görs av respektive Utskotts-ansvarig, som ansvarar för att ersättningen kan anses
rimlig och att den inryms inom befintlig budget.
Om intern tränare (normalt förbundskapten) anlitas görs först en bedömning om personen är
huvudtränare. I så fall skall ersättning utgå med max 1 000 kr per dag. Om tränaren inte kan
anses vara huvudtränare utgår ersättning med max 500 kr per dag. Även här skall Utskottsansvarig göra bedömningar och godkänna inom befintlig budget.
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