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Riktlinjer för verksamheten för styrelsens arbete inom SMC Skåne att gälla tillsammans med 
stadgarna. 
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Justerade 990822, 991030, 030112, 040321, 040606, 051122, 060222, 061014, 100131, 
111211 
 

1. Reseersättning: Reseersättning utbetalas enligt den skattefria delen enligt skattereglerna. 
Vid resa utanför Skåne beslutas om ersättning i varje enskilt fall. Reseersättning kan också 
utbetalas med faktiska kostnader för biljett.  
För att reseersättning skall utbetalas skall rapport från ärendet förekomma i mötesprotokoll. 
Vid våra egna möten gäller även deltagarlistan som rapport, ersättningen kan skänkas till 
SMC´s Rättsfond. Reseersättning vid kurser utgår till kursledning.  
Reseersättning vid distriktsårsmöte utgår till insyltade samt valberedningens förslag. 
Reseräkning skall vara kassören tillhanda senast 30 dagar efter genomförd resa/kostnads 
uppkomst.  
Vid verksamhetsårets slut gäller dock att reseräkning skall vara kassören tillhanda senast 
10 september.  

 
2. Arvode: Arvode utgår med samma belopp som SMC Riks för förlorad arbetsinkomst, om man 

måste ta ledigt från arbetet för att jobba för SMC Skåne.  
 

3. Kost & logi: Kost och logi betalas med faktiska kostnader, dock ej överstigande av 
Skattemyndigheten fastställt skattefritt traktamentebelopp.  

 
4. Telefonersättning & förvaring: Telefonersättning utgår enligt specifikation från telebolaget. 

För närsamtal räcker det med egna anteckningar. Alternativt kan telefonersättning utbetalas 
med en kvartalsavgift (den fasta avgiften) per år. Har kvartalsavgiften betalats ut går det 
inte att yrka telefonersättning enligt specifikation eller egna anteckningar. Övriga 
telefonersättningar enligt styrelsebeslut i varje enskilt fall.  
Ersättning för förvaring av SMC Skånes kanslimaterial utgår med 200:-/månad och 
debiteras SMC Skåne via reseräkning.  

 
5. Uppvaktningar: Uppvaktningar från föreningen sker vid 50-årsdagar och dödsfall, detta 

gäller styrelsemedlemmar. Avgående styrelsemedlemmar uppvaktas vid årsmötet.  
 

6. Möteskostnader: Fikabröd vid möten betalas av SMC Skåne. En mötesersättning på 100:- 
betalas ut om mötet hålls hos en ledamot eller insyltad.  
Vid arbetsmöten som varar minst 3 timmar betalar SMC Skåne för mat, kostnad 
motsvarande dagens rätt.  

 
7. Riksårsmöte: Täckande av kostnaderna för de på insyltadelistan som önskar delta på SMC’s 

centrala årsmöte skall tas upp till beslut vid varje tillfälle.  
 

8. Klubbkonferenser: SMC Skåne bjuder på mat till max två deltagare per klubb.  
 

9. Kurser: Beslut om deltagaravgifter tas vid varje enskilt fall.  
 

10. Attest: Arbetsgruppsansvarig har attesträtt för respektive arbetsgrupp för summor som 
täcks inom den satta budgeten. 
Övriga fakturor och kostnader attesteras av ordförande alternativt vice ordförande.  

 
11. Representation: Representation får användas av styrelsemedlem som av uppdrag av övriga 

styrelsen är på möte/uppdrag som är till gagn för SMC Skånes medlemmar.  
Detta avser mat, dryck, biljetter till olika evenemang och dylikt.  
Not: Om det skulle bli avslag ska du själv kunna stå för kostnaden. 
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