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Policy för milersättning och utläggsersättning
Att vara aktiv funktionär i Dacke scoutdistrikt ska inte behöva medföra någon ekonomisk
kostnad för funktionären. Som funktionär i Dacke scoutdistrikt ger funktionären av sin tid till
Dacke scoutdistrikt och arbetar helt ideellt. Detta innebär att funktionären kan få ersättning för
eventuella utlägg och kan erhålla reseersättning för resor gjorda för Dacke scoutdistrikt.
Samtliga resor och/eller inköp för vilken funktionären önskar erhålla ersättning utbetalad ska
vara godkända av distriktsordförande eller av gruppansvarig. För att ersättning ska utbetalas
krävs att en korrekt ifylld reseräkning/utläggsräkning skickas in till kassören inom tre månader
efter aktuellt inköp eller resa dock senast den 31 december innevarande verksamhetsår.
Distriktsordförande kan bevilja undantag om särskilda skäl föreligger, ansökan om undantag
ska ske skriftligt.
Vid reseersättning med eget fordon gäller ersättning med av Skatteverket, för innevarande
verksamhetsår, fastställt belopp för skattefri ersättning. Vid resa där ansökan om ersättning
framställes ska fordonet ha framförts lagligt och föraren ska i sann scoutanda ha visat god
hänsyn i trafiken. Fordonet ska dessutom vara skyltat med magnetdekal från Dacke
scoutdistrikt vilka utlånas kostnadsfritt från Dacke scoutdistrikt.
Dacke scoutdistrikt förordar samåkning i största möjliga utsträckning.
Samtliga utlägg som funktionären önskar erhålla ersättning för ska styrkas med bifogat
originalkvitto. Samtliga resor ska preciseras med resa och ändamål och anges i kilometer. Vem
som är berättigad för utlägg för vilket ändamål framgår av respektive uppdragsbeskrivning.
Vid reseersättning vid nyttjande av kollektiva färdmedel ska billigaste biljettalternativet väljas
och, likt ersättning för övriga utlägg, kvitto i original ska bifogas.
Kort sammanfattat så gäller att reseersättning är berättigat till följande:





Styrelsen, suppleant och gruppansvarig till och från styrelsemöten.
Alla inbjudna rörande upptakter.
De olika arbetsgrupperna till sina respektive gruppaktiviteter.
Av styrelsen utsedd representant på alla arrangemang eller aktiviteter där
representation sker för distriktsstyrelsen.
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