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Bidrag till resekostnader i samband med svenskt mästerskap (SM)
Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund (SKIF) har beslutat om bidrag för resor till svenskt mästerskap.
Bidrag utgår med den del av resekostnaden som överstiger kronor 300 per deltagare.
Med resekostnad avses billigast färdsätt, oftast tågbiljett i 2:a klass Intercity (eller motsvarande), med
användande av Kriminalvårdens avtal. Bidrag betalas även för sittplatsbiljett och i förekommande fall
sovplats.
Kostnader för logi och uppehälle ersätts ej.
Om billigaste färdsätt innebär resa med egen/hyrd bil, utgår ersättning med för närvarande 18:-/mil minus
300:- i egenavgift. Vid samåkning så utgår det en egenavgift på 300:-/bil (Desto fler i bilen ju billigare blir
det). Vid samåkning utgår ersättning från den tjänstgöringsort som är längst bort från tävlingsorten enligt
ovan nämnda kartprogram.
Grunden för beräkning av ersättningens storlek utgörs av det kortaste avståndet mellan tjänstgörings- och
tävlingsorterna enligt programmet Sverigekartan/Resplan.
Bidrag till resa med tåg utbetalas enligt följande:
Biljettkostnaden betalas av den lokala föreningen till den egna myndighetens kontantkassa/postgiro. Det
kontantkvitto som utfärdats/kontoutdraget för postgiro, färdbiljetter/kopia på resfaktura samt namn på
deltagarna, insändes till SKIFs kansli. Efter avdrag med summan av antalet deltagare multiplicerat med
kr 300, betalas bidraget ut till den sökande föreningen.
Bidrag till resa med egen bil utbetalas enligt följande:
Ansökan om bidrag insändes till SKIFs kansli, som efter avdrag med summan 300:- för egenavgiften (för
ensam resenär alt. för bilen vid samåkning), utbetalar bidraget till den sökande föreningen. Deltagarnas
namn och tjänstgöringsort skall anges.
Om det finns önskemål om annat färdsätt måste kontakt tas med SKIFs kansli i god tid innan det Svenska
mästerskapet äger rum. Styrelsen kommer då att fatta beslut om resebidrag i varje enskilt fall.
Styrelsen har beslutat om ett maximibelopp för vad SKIF betalar ut i bidrag för en persons resekostnader.
Maximibeloppet är för närvarande kr 2,700: -/ person.
Bidrag till resa för pensionärer/ veteraner:
Bidrag till resekostnader utgår enligt ovan. OBS! Pensionärer/ veteraner omfattas numera även av
samåkningskravet.

Medlemskap:
Bidrag utgår endast för medlem i förening ansluten till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund.
Föreningen ska dessutom ha betalat medlemsavgift för det år som är aktuellt för det svenskt mästerskapet.
Bidrag till svensk mästerskap som ägt rum innan medlemsavgiften inbetalats utgår ej.
Det är den deltagandes idrottsförening som skall söka bidraget, inte den enskilde deltagaren. Ange
föreningens postgiro/bankgiro/bankkonto för lättare utbetalning.
Blankett för bidragsansökan finns i Word, (Ansökan om bidrag SKIF)
Bidragsansökan skickas till:
Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund
Tobbe Hallberg
Kriminalvårdens HK
601 80 Norrköping
Ansökan ska vara SKIF-kansliet tillhanda senast två (2) månader efter genomfört SM.
Dessa bidragsregler gäller från och med 2013-08-21 och tills vidare
SVENSKA KRIMINALVÅRDENS IDROTTSFÖRBUND
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