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Inledning
Detta dokument beskriver vilka riktlinjer som Landi Islandshästförening har för ersättning och bidrag
till olika aktiviteter och deltaganden. Ersättning skall alltid beslutas på styrelsemöte även om riktlinjer
finns i detta dokument. Ersättning och bidrag medges endast om Landi har en ”hälsosam” ekonomisk
situation, vilket bedöms vid beslutstagandet i styrelsen.
Normalt lämnas bara ekonomiskt bidrag till Landi-medlemmar, undantag är funktionärsersättningar.
Vid uppdatering av detta dokument skall dokumentdatum och ansvarig person noteras i kapitlet
Dokumenthistorik.

Styrelse
Styrelsemöten
Reseersättning (standard-milersättning) utgår för deltagande på fysiska styrelsemöten (dock ej
årsmöte). Ersättning utgår för telefon/video-möten. Storleken av detta beslutas på mötet (beror på
längd och kommunikationssätt). Landi kan även bekosta annan typ av kostnad i samband med
styrelsemöte (t.ex. lokalkostnad eller måltidskostnad)

Arvode
Medlem av styrelsen får gratis medlemskap för året personen sitter i styrelsen.

Avtackning
Deltagande i styrelsen 2-3 år: Blomma eller liknande (värde ca 150 kr).
Deltagande 4 år och uppåt: Presentkort 300 kr + blomma eller liknande (värde ca 150 kr).

Representera Landi
SIFs möten
Varje medlem kan representera Landi på SIFs årsmöte, höstmöte samt ordförandekonferenser.
Normalt sponsrar Landi max en person/50 medlemmar (beroende på mötesplacering). Resa och
boende bekostas av Landi, budget skall redovisas för styrelsen innan resan och bidrag medges. Både
resan och boendet skall vara på ekonomisk försvarbar nivå. Samåkning förutsätts vid bilresa, om
detta är möjligt, om flera Landis-representanter deltar. Mötesanteckningar skall föras och redovisas
för styrelsen (skriftligt). Ersättningsbidrag från SIF skall sökas då det är möjligt.

Distrikt Vesturs höst och årsmöten
För officiell Landi-representant på Vesturs höst respektive årsmöten kan reseersättning utgå om
styrelsen beslutar detta. Representanten skall vara utsedd på Landis styrelsemöte eller årsmöte.
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Tävlingsrelaterade bidrag
Tävlingskommitté
Arvode
Medlem i tävlingskommitté erhåller en kostnadsfri start på en Landi-tävling under året eller ett års
fritt medlemskap i Landi. Förutsättningar för att erhålla dessa bidrag är att man är aktivt deltagande i
kommittén.

Tävlingsfunktionärer
Funktionär på Landi-arrangerad tävling:
Halvdag (morgon-lunch eller lunch-slut): fika + skattefri milersättning, upp till ett belopp på 150 kr.
Heldag: fika + lunch + skattefri milersättning, upp till ett belopp på 250 kr.
Styrelsen kan besluta om annan ersättning till funktionärer för enskild tävling.
Normalt betalas reseersättningen ut på plats, men om så inte sker är det viktigt att kontaktuppgifter
lämnats till funktionärsansvarig för utbetalning i efterhand).
Funktionär behöver inte vara Landi-medlem.

Representera Landi på tävlingar
SM
Deltagande på SM (Sport eller GK) berättigar till bidrag av något, företrädesvis något med Landis
logga, upp till ett värde av 500 kr. Styrelsen beslutar om eventuell motprestation av mottagaren
krävs.

NM och VM
Eftersom deltagare på NM och VM inte innebär att man representerar Landi, utan Sverige genom
landslaget, utgår inte bidrag från Landi med självklarhet. Styrelsen kan dock, på förfrågan, medge
bidrag.

Övriga tävlingar
Landi ger normalt inte ersättning för deltagande på andra tävlingar.

Ungdomsbidrag
Landi bör ersätta ungdomsaktiviteter i högre grad än de för seniorer.

Ungdomläger
Landi bidrar normalt till deltagaravgiften för ungdomsläger arrangerade av Landi. Storleken på
bidraget bestäms av styrelsen.

Ungdomsträning
Landi ersätter normalt en del av deltagaravgift, anläggningshyra och/eller lunch och fika. Storlek av
bidraget beslutas inför varje planerad träning.
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Övriga ungdomsbidrag
Det är upp till varje ungdom (målsman) att inkomma till styrelsen för önskemål om annan ersättning
till ungdom. Det kan gälla deltagande i centralt ordnad ungdomsaktivitet på förbunds- eller
distriktsnivå (exempelvis ungdomssamling eller läger på nationell nivå).

Utbildningsbidrag
Utbildningsaktiviteter skall normalt vara ekonomiskt självbärande.

Allmän teoretisk utbildning
Med allmän teoretisk utbildning menas kortare (föredrag) eller längre (en-flera dagar) aktivitet,
företrädesvis utan häst, som syftar till att förhöja kunskapsnivån för medlemmarna. Landi kan
bekosta lokalhyra, föredragshållares eller instruktörs reseersättning, stå för fika etc. Bidrag kan
medges av styrelsen beroende på antal förväntade deltagare och kostnadsnivå.

Bidrag till utbildning med häst
Med ”utbildning med häst” avses ridkurser, eller annan typ av kurser som Landi anordnar, där
medlem har med sig häst. Denna typ av aktivitet skall normalt vara självbärande ekonomiskt, men
bidrag kan medges av styrelsen om utbildningen anses främja Landis utveckling som förening (t.ex.
genom att bredda aktivitetsutbudet).

Utbildningsbidrag för enskild medlem
Enskilt utbildningsbidrag kan medges efter beslut i styrelsen. Det kan gälla utbildning till domare,
funktionär eller annan utbildning som gynnar föreningen. En motprestation bör kopplas till bidraget.

Övrig ersättning
Bidrag till övriga aktiviteter
Bidrag kan medges av övrig Landi-arrangerad aktivitet. Det kan t.ex. röra sig av aktiviteter inom
område avel och fritid där det finns ett allmänt intresse och ett bidrag kan medföra ett ökat
deltagarantal på aktiviteten. Budget och förväntat deltagarantal skall framläggas för styrelsen vid
sökande av bidrag, samt redovisning av utfallet.

Aktivitetsordnare
Den medlem som anordnar en aktivitet kan medges bidrag till deltagande i aktiviteten.

Funktionärsuppdrag
Funktionärsuppdrag förutom för tävling (se ovan) bör medges av styrelsen för att främja
engagemanget i Landi-aktivitet. Beslutas av styrelsen från gång till gång, men modell liknande den för
tävlingsfunktionärer kan användas.

Deltagare från andra föreningar som deltager på
Landi-aktivitet
Normalt skall deltagare som tillhör andra föreningar än Landi bekosta hela sitt deltagande och inte
ges bidrag på något sätt av Landi.
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