
1  

               

          STOCKHOLMS          KARATEKLUBB  
    BESTÄMMELSER FÖR RESOR OCH UTLÄGG  

 Giltigt från:  2022-06-14  

 Organisations nr:  802406-9349 

 
Alla de som tränar regelbundet och hjälper till i klubbens arbete ska uppmuntras mer i form av tex. betalda läger-

/kursavgifter etc. Kriterier för att delta på läger/kurser som klubben sponsrar:   

· Närvaro (graderingskrav närvaro)   

· Engagerad i klubbens arbete   

· God budoanda – uppförande och etikett  

För att ta del av klubbens medlemsförmåner och subventioner krävs samråd med styrelse och TK. För att få 

subventioner kan det vara en fördel att träna regelbundet och vara aktiv och engagerad i klubben i minst 1 år.   
 

Tävlingar   
För att främja tävlingsintresset ska SKK sikta på att skicka iväg deltagare på tävlingar. En tävlingsgrupp 

representerar klubben på tävlingar. TK (Tekniska Kommittén) utnämner vilka som ingår i denna baserat på en 

individuell bedömning. Kostnader som SKK kan betala är: resor/milersättning, tävlingsavgifter, logi och mat.  
Alla kostnader måste ligga inom tävlingsbudgeten för verksamhetsåret.  
 

Lägerkostnader   
De som tränar regelbundet ska uppmuntras mer i form av betalda lägeravgifter (max två per år). Kostnader som 

SKK kan betala är: lägeravgift och milersättning (fyllda bilar) för av TK godkända medlemmar.  

Alla kostnader måste ligga inom träningslägerbudgeten för verksamhetsåret. 
  

Instruktörskurser  
Styrelsen och TK ska verka för att instruktörerna utvecklas i sin roll och fortsätta sponsra deltagande av 

instruktörskurser enligt praxis. TK ansvarar för valet av instruktörer och godkännande av utbildningar och 
seminarier. Alla kostnader måste ligga inom utbildningsbudgeten för verksamhetsåret.   
 

Milersättning   
Kan betalas för följande resor (fyllda bilar):   

· Tävlingar för av TK godkända medlemmar.  

· Svartbältesträningar för av TK godkända medlemmar (max två per år).  

· Landslagsträningar  

Milersättning betalas endast ut mot kvitto och godkännande från TK, ordförande och kassör.  

Japanläger  
Om ekonomi tillåter kan SKK sponsra en viss summa för resa till läger i Japan. Kostnader som flyg, kost och logi 

ligger inom denna sponsorskategori i första hand och sponsorpengarna delas lika mellan deltagarna.   

Urvalet av deltagare till träningsläger i Japan görs av styrelsen i samråd med TK.  

Chefsinstruktör bär huvudansvaret för resor till läger i Japan och krav på närvaro under resan finns därför för denne.  

Instruktörsdräkter  
Karatedräkter (gi:s) till instruktörer införskaffas var femte år eller vid behov (1 per person). Dessa dräkter betalas 

från klubbens kassa.  

Träningsavgifter/betalningsbefriade   
Styrelsemedlemmar och instruktörer som är gruppansvariga är betalningsbefriade från träningsavgiften.  

Milersättning betalas ut enligt Skatteverkets schablonvärden för skattefri ersättning.   

(SKV 354 utgåva 32) (skatteverket.se)  

Alla ersättningar betalas endast ut mot kvitto och godkännande från ordförande, TK och kassör.   
Se därför till att få ett skriftligt godkännande för kostnader INNAN ni åker iväg!  

https://www.skatteverket.se/download/18.339cd9fe17d1714c07739a9/1639748534420/traktamenten-och-andra-kostnadsersattningar-skv354-utgava32.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.339cd9fe17d1714c07739a9/1639748534420/traktamenten-och-andra-kostnadsersattningar-skv354-utgava32.pdf

