1. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE OCH RESEPOLICY
Uppdaterad den: 20120814

1.1 Arvodes och ersättningsreglemente
1.1.1 Inledning
Traktaments- och övriga ersättningar följer Skatteverkets anvisningar (www.skatteverket.se) och gäller
för Svenska Ishockeyförbundet Ideellförening (SIF). Innehållet i Ersättningsreglementet och
Resepolicy uppdateras löpande.
1.1.2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ersätts med det faktiska löneavdraget (dock högst 1150 kronor
per hel dag). I de fall ersättningstagaren varit borta från arbetet i mindre än fem timmar ersätter SIF
med hälften av beloppet det vill säga 575 kronor.
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan SIF kräva att ersättningstagaren uppvisar
intyg från arbetsgivaren eller visar lönespecifikation där avdraget har skett. Ersättningsberättigade är
själva ansvariga för att reseräkning med begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst inkommer
till attestberättigad tjänsteman på SIFs kansli.
1.1.3 Lärar-, föreläsar-, instruktörs- och kursledararvode
Vid varje tillfälle görs en separat skriftlig överenskommelse med SIF.
OBS! Om arvodestagaren anlitas som uppdragstagare och är anställd i eget bolag eller har enskild
firma krävs faktura från bolaget. Fakturan ska innehålla uppgifter om tillfället, aktiviteten, á pris,
belopp, F-skattsedel, post- eller bankgiro samt organisationsnummer. Om anlitad firma är momspliktig
ska överenskommet arvode anses vara inklusive moms det vill säga inget ytterligare tillägg för moms
får debiteras på fakturan.
1.1.4 Sammanträdesarvode
Följande kategorier erhåller sammanträdesarvode med 200 kronor:
•
Ledamöter i valberedning, disciplinnämnd, tävlingsnämnd, skiljenämnd, nämnden för
utbildningsersättning, elitutskottet samt internationella kommittén
•
Ledamöter i fasta arbetsgrupper t ex tävlingsgrupp, utbildningsgrupp
•
Ledamöter i tillsatta projektgrupper med protokollförda möten
•
Ledamöter i utskott med protokollförda möten
Arvodet utgår per dag, oavsett antalet möten, när protokollfört sammanträde hållits.
1.1.5 Projektarvode
Ansvariga för projekt erhåller arvode enligt separat skriftlig överenskommelse med SIF. Ansvariga för
projekt tillsatta av SIFs styrelse erhåller arvode i enlighet med bestämmelserna ovan
(sammanträdesarvode samt förlorad arbetsförtjänst) om inte annat avtalats.
OBS! Om arvodestagaren anlitas som uppdragstagare och är anställd i eget bolag eller har enskild
firma krävs faktura från anlita firma. Fakturan ska innehålla uppgifter om tillfället, aktiviteten, á pris,
belopp, F-skattsedel, post- eller bankgiro samt organisationsnummer. Om anlitad firma är momspliktig
ska överenskommet belopp anses vara inklusive moms det vill säga inget ytterligare tillägg för moms
får debiteras på fakturan.
1.1.6 Landslagen - Ledaruppdrag
Landslagschef, förbundskapten, assisterande förbundskapten och anställd personal ersätts enligt
separat avtal. Övriga ledare ersätts med 950 kronor per dag samt traktamente för närvarande med 22
kronor per dag. I vissa fall kan separata överenskommelser göras.
OBS! Om arvodestagaren anlitas som uppdragstagare och är anställd i eget bolag eller har enskild
firma krävs faktura från anlita firma. Fakturan ska innehålla uppgifter om tillfället, aktiviteten, á pris,

belopp, F-skattsedel, post- eller bankgiro samt organisationsnummer. Om anlitad firma är momspliktig
ska överenskommet belopp anses vara inklusive moms det vill säga inget ytterligare tillägg för moms
får debiteras på fakturan.
1.1.7 Traktamenten och utlägg
För SIFs medarbetare gäller att kostnader för egna måltider ersätts enligt Skatteverkets
traktamentsregler. I det fall den person som lyfter traktamentet blir bjuden på måltider skall reducering
göras av traktamentet och förmånsbeskattning ske enligt Skatteverkets traktamentsregler.
Utlägg för parkering, telefon etc. ersätts mot kvitto redovisad på reseräkning. Reseräkningen
attesteras av avdelningschef eller av annan attestberättigad person.
Reseräkning för ej medarbetare på kansliet attesteras av ansvarig tjänsteman på SIFs kansli enligt
attestreglementet.
1.1.8 Representation
Personer med rätt att representera får ersättning mot kvitto på reseräkningen efter attest av behörig
chef enligt attestreglementet.

1.2 Resepolicy
1.2.1 Inledning
Resor som bekostas av SIF
•
ska på förhand vara godkänd i verksamhetsplan och budget eller av ansvarig tjänsteman på SIF
•
ska vara beställd av SIFs kansli eller genom anvisad resebyrå, för närvarande Scanworld. Uppge
alltid namn och "konto" vid bokningstillfället.
•
reseräkningsblankett finns för utskrift på SIFs hemsida och ska efter genomförd resa snarast
lämnas in för attest av behörig tjänsteman och för att ersättningar ska kunna betalas ut och
bokföras.
1.2.2 Traktamenten
Se punkt 1.1.7 Traktamenten och utlägg ovan.
1.2.3 Resor
Anvisad resebyrå och allmänna regler
Grundregeln är att resa betald av SIF ska ske enligt billigast färdsätt. Vid konferenser och kurser som
SIF kallar till ersätts deltagarna normalt efter SIFs resefördelningsregler i annat fall enligt vad som
framgår av kallelsen.
Bokning av resa som ska ersättas SIF ska alltid bokas via SIFs kansli eller anvisad resebyrå som
är Scanworld.
Flyg
Flygresan ska innan bokning först vara godkänd av attestberättigad tjänsteman på SIFs kansli.
Flygresor bokas via SIFs kansli eller anvisad resebyrå, till gällande rabatter och i mest förmånliga
priskategori.
Anslutningsresor till och från flygplatser ska ske med busstrafik eller i andra hand med till exempel
Arlandaexpress. Taxi ska användas enbart i undantagsfall.
Styrelseledamot som flyger till styrelsemöte ska boka sin resa via SIFs kansli eller anvisad resebyrå.
Tåg
Tågresor bokas i 2:a klass via SIFs kansli eller anvisad resebyrå.
I vissa fall används SJs tågkonto.

Resor med egen bil
Bilersättning utgår enligt nedan:

SIFs tjänstemän och styrelse
Övriga
Domares resa till match
för att döma matchen

27,50 kr/mil varav 9 kr är skattepliktigt
18,50 kr/mil
27,50 kr/mil skattepliktigt

Hotell-Scandic Hotels
SIF har ett samarbetsavtal med Scandic Hotels som innebär att SIFs hotellboende ska förläggas till
Scandic Hotels såvida inte annat hotell erbjuder markant bättre pris.
SIF rekommenderar att även regioner, distrikt och föreningar förlägger sitt hotellboende till Scandic
Hotels samt uppger avtalskod D000 008 682. Betalning skall ske mellan beställaren och Scandic
Hotels, inga fakturor skall gå till SIF. Avtalskoden berättigar till Scandic Hotels sportpriser. Scandic
Hotels har en lokalt anpassad prisstrategi vilket innebär att priset även kan sättas för varje enskild
affär anpassad efter marknadsläget.
Hotellboende i anslutning till styrelsemöten och ordförandekonferens bokas av SIFs kansli.
I övriga fall, där boendet inte redan är ordnat av SIFs kansli, bokas hotellrum direkt hos respektive
Scandic hotell med angivande av avtalskod D000 008 682.
Vid allt boende på hotell (ungdomsturneringar, konferenser, kurser, projektträffar, styrelsemöten etc.)
kan endast förbeställda måltider, rumshyra, konferenshyra sättas upp på faktura till SIF. Allt annat
(telefon, minibar, kioskvaror etc.) ska betalas privat av respektive deltagare vid utcheckning.
Om sådant utlägg av någon anledning ska betalas av SIF ska räkningen behållas och bifogas
reseräkningen som efter attest utbetalas av SIF.
Hyrbil-Avis
SIF har ett samarbetsavtal med Avis som innebär att SIFs behov av hyrbilar ska bokas hos Avis
såvida inte annat hyrbilsbolag erbjuder markant bättre pris.
SIF rekommenderar att regioner, distrikt och föreningar anlitar Avis och anger AWD-nummer S644704
vid bokning. Betalning skall ske mellan beställaren och Avis, med kreditkort, inga fakturor ska gå till
SIF.
För SIF gäller att hyrbil ska användas enbart i undantagsfall eller då den totala resekostnaden
motiverar det. Billigaste hyralternativ med hänsyn till antal passagerare och bagage ska bokas. Bilen
ska alltid hyras med full försäkring. Hyra av bil måste vara godkänd av ansvarig tjänsteman på SIF
före bokning görs. Bokning kan göras direkt till Avis eller av anvisad resebyrå.

