Sportkommittén/styrelsen, januari 2013

Bidragsregler för medlemmar
Generellt
Söders-Tyresö, nedan kallat föreningen, har en uttalad vilja att erbjuda goda betingelser för medlemmar som
bedriver orientering på elitnivå eller har potentialen och ambitionen att nå dit. Till stor del handlar det om att
tillhandahålla bra träningstillfällen, kunniga tränare samt ett klimat som främjar gott kamratskap och god
utveckling. Vi vill också via bidrag och kostnadstäckning ge ett ekonomiskt stöd till dessa medlemmar.
Oavsett form av ekonomiskt stöd gäller följande övergripande principer:
•

Medlemmen ska ha erlagt sin medlemsavgift. Denna är för närvarande 300 kr per år (betalas i slutet av
året).

•

Gällande lagstiftning och bestämmelser från Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet
ska efterlevas.

•

Utbetalning sker endast för att täcka styrkta – och enligt föreningens bedömning – idrottsrelaterade
utgifter. Föreningen har rätt att neka utbetalning om dess ekonomiska situation ej tillåter detta.

•

Kostnader som relateras till elitstöd ska budgetplaneras och redovisas i föreningens räkenskaper.

•

Kriterier, beslut etc. ska vara tydliga och välgrundade, samt meddelas till berörda medlemmar.

Föreningen har också en alkoholpolicy samt ett uttalat antal ledstjärnor för att undvika mobbning, rädsla och
kränkningar. Detta finns i en presentation om föreningen som kan laddas ner från föreningens hemsida.

Betalda anmälningsavgifter och rankingavgift
Föreningen betalar generellt anmälningsavgifter för de medlemmar som har betalat medlemsavgiften samt
erlagt en tävlingsavgift. Tävlingsavgiften är för närvarande 500 kr per år (betalas i slutet av året). Föreningen
betalar också en rankingavgift till Svenska Orienteringsförbundet för dem som så önskar.
Följande undantag gäller:
•

Anmälningsavgift vid utebliven start vid individuell tävling betalas av medlemmen själv.

•

Efteranmälningsavgifter för individuella tävlingar betalas av medlemmen själv.

•

Anmälningsavgifter för O-ringen betalas av föreningen endast under förutsättning att medlemmen har
ambitionen att tävla i elitklass (D/H 18-21 Elit). Övriga sommartävlingar betalas av föreningen.

Kläder
Ny medlem som har ambitionen att tävla i elitklass (D/H18-21 Elit) erhåller en tävlingströja kostnadsfritt och
en klubbträningsjacka till reducerat pris.

Ersättning vid resor och logi
Föreningen täcker helt eller delvis kostnader för resa och logi i samband utvalda tävlingar och träningsläger.
Vilka tävlingar och träningsläger som omfattas, samt storleken på bidragen, beslutas i förhand av föreningen. I
samband med SM, där medlemmens deltagande sanktionerats av föreningen, står föreningen för resa och logi.
Nivån på ersättning för en aktivitet är normalt lägre för ungdomar och heltidsstuderande än för övriga
klubbmedlemmar. Vid stafett, inom samma medlemskategori (ungdom/heltidsstuderande eller övrig
klubbmedlem), sätts normalt ersättningsnivån lika för medlemmar i lag 1 som för medlemmar i övriga lag som
klubben prioriterar. Medlem i lag, utöver de lag klubben prioriterar, betalar hela aktiviteten själv om inte
annat anges.
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Bidrag och kostnadsersättning avser resor som utgår från och återkommer till Stockholms län om inget annat
anges. I de fall föreningen organiserar resan, men medlemmen väljer att resa med annat dyrare alternativ,
täcker föreningen endast kostnader motsvarande föreningens alternativ. Ersättningsanspråk lämnas skriftligen
via blankett som kan laddas hem från föreningens hemsida.
Föreningen kan ge ett större bidrag eller en högre kostnadsersättning, t ex för medlemmar i landslagsklass
och/eller medlemmar vars resor utgår från annan ort än Stockholms län. För medlem som representerar annat
landslag än det svenska gäller att medlemmen ska vara av svensk landslagsklass enligt föreningens bedömning
för att kunna komma i åtnjutande av stöd för landslagsrelaterade aktiviteter.
Premier kan betalas ut för särskilda idrottsliga framgångar. Medlem som deltar i tävlingsserie arrangerad på
uppdrag av SOFT (t ex Silva League) och som följer en målinriktad plan som utarbetats i samråd mellan
medlemmen och föreningen, kan bli föremål för särskilt stöd. I detta ingår också bidrag och
kostnadsersättningar avseende landslagsaktiviteter.
När föreningen ämnar ge särskilt stöd till enskild medlem enligt ovanstående ska särskilt avtal upprättas mellan
förening och medlem. Detta gör bland annat medlemmen återbetalningsskyldig för föreningens särskilda
kostnader ifall hon/han väljer att bryta avtalet i förtid.
Föreningen kan också besluta om bidrag till skadeförebyggande vård/träning samt skaderehabilitering. Bidrag
eller ersättning betalas endast under förutsättning att medlemmen fullföljer tränings-/vårdprogrammet.

Motprestationer
För att uppbära bidrag och kostnadsersättningar förväntas medlemmen bistå med vissa motprestationer.
•

Bära föreningens tävlingsdräkt, inklusive sponsordekaler eller dylikt, i samband med tävling då
medlemmen representerar föreningen. Detta gäller även officiell klubbjacka.

•

Delta i aktiviteter som avtalats med sponsorer som kräver medlemmens medverkan.

•

Delta i föreningens arbete för att dra in intäkter, genomföra arrangemang mm. Om hinder föreligger,
såsom boende på avlägsen ort, förväntas medlemmen aktivt erbjuda alternativ nytta, t ex genom
organisering av träningsläger.

Medlemmar med annan hemort
Föreningen har en fin tradition att ta väl hand om medlemmar som inte bor i Stockholms län och har möjlighet
att träna på hemmaplan. Följande villkor gäller för dessa medlemmar vid uttagning till viktiga stafetter:
•

Medlemmen ska i god tid meddela föreningen önskan om medverkan vid aktuell stafett. Ekonomiskt
bidrag beslutas om i samband med budgetplanering inför aktuellt år.

•

Föreningens vilja och önskan är att alla medlemmar tränar med föreningen, men en ambition är att
åtminstone hälften av förstalagets medlemmar bor och tränar med föreningen. För breddstafetter med
olika typer av begränsningar (ålder, kön etc) avser detta respektive kategori.

•

Nya medlemmar som inte bor och tränar med föreningen, samt inte har tävlat för föreningen
individuellt tidigare, bör initialt inte delta i föreningens förstalag.

•

Alla medlemmar, oavsett hemort, ska tas ut på så lika principer som möjligt.

Avsteg från ovanstående riktlinjer kan göras efter beslut av föreningen. Vid sådant beslut ska på förhand
berörda lagmedlemmar konsulteras och i efterhand hela klubbens medlemmar informeras. Var gränsen går för
avsteg är upp till föreningen att bestämma.
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