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Ersättningsreglemente (Beslutat 2004-04-04 och reviderat 2012-11-09 och 2016-03-

06) 

 

Bidrag 

Bidrag beslutas av styrelsen, för ett lämnat bidrag krävs en motprestation från 

mottagare eller att det för SMC Väst har ett stort värde. 

Förtydligande 

Rätt till ersättning har; 

 av distriktsårsmötet valda styrelseledamöter, valberedning och revisorer samt suppleanter. 

  funktionärer ingående i arbetsgrupper utsedda av SMC Västs styrelse.   
Utöver ovanstående har enskilda rätt till ersättning efter särskilt godkännande av distriktsstyrelsen. 

Resor 

För resor utbetalas milersättning enligt Skattemyndighetens norm för skattefri 

ersättning,(reviderat 2012-11-09) resorna skall vara på uppdrag för SMC Väst och vara 

beslutade av styrelsen eller arbetsgrupp. Samåkning skall ske i möjligaste mån, redovisning 

görs snarast, dock senast 30 dagar efter uppdraget. 

Ordförande har rätt att göra de resor som rör uppdraget. 

För reseräkning används Reseräkning och kontoplan (Utgiftsspecifikation)  

Måltidsersättning (Reviderat 2012-11-09) 

Fika – högst 60 kr 

Lunch – högst 100 kr 

Middag – högst 175 kr 

För ersättning ska kvitto redovisas. 

 

Reseersättningar 

Med tåg 
Andraklass biljett ska väljas då det är möjligt. 

Hyrbil 

Hyrbil godtas om det kostnadsmässigt understiger nyttjande av eget fordon.  
 
Boende 

Sunt förnuft och ekonomiskt tänkande skall vara grundprincipen. 
 
Distriktsårsmötet 

Ersättning för resa till och från distriktets årsmöte betalas till förtroendevalda m.fl. enligt 
ovanstående förtydligande. 
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Riksårsmöte 

Ersättning för resa till och från riksårsmötet betalas för de som utsetts att representera 
distriktet vid årsmötet. 

 

Diverse övriga ersättningar 

Diverse övriga ersättningar som rör uppdrag för SMC Väst skall styrkas med kvitton och 

godkännas av styrelsen. 

 

Val av färdmedel och boende vid resa ska alltid väljas utifrån största möjliga trafiksäkerhet, 

miljöhänsyn och lägsta kostnad. 

Vid resa utanför distriktet ska i första hand kollektivt, markbundet färdmedel väljas. 

Användande av motorcykel som färdmedel självklart när det är lämpligt. 

Attesträtter 

Framgår av beslut i protokoll från det årliga konstituerande styrelsemötet som hållits inom två 
veckor efter distriktsårsmötet. 
 

 

 


