Trelleborgs scoutkår

Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Körersättning

den 9 januari 2018

Kårstyrelsen har den 13 februari 2018 antagit följande beslut enligt protokoll nr: 463

Beslut
Att Trelleborgs scoutkår ersätter medlem, anhörig till medlem eller annan person för kostnader i samband
med transport/körning för kårens räkning då personen i fråga inte skulle kört samma sträcka för egen
räkning samt att det finns en överenskommelse mellan den från Trelleborgs scoutkår ansvariga och
personen i fråga. Undantaget transport av medlemmar till och från arrangemang där transporten
organiseras på frivillig basis (samåkning) och skulle kunna hänskjutas till deltagaren själv.
Att respektive avdelning själva får besluta hur de vill hantera körersättning som belastar avdelningens egna
ekonomi, med det som gäller för kåren som riktlinje.
Att ersättningsnivån är samma som vad som anges av Skatteverket - Bilersättning (milersättning) (dvs
18,50 kr/mil - 2017), samt att ersättning utgår med 1,25 gånger beloppet (dvs 23,13 kr/mil - 2017) när
man kör med lastat släp.
Att ansökan om ersättning görs på för ändamålet avsedd blankett (Utlägg och körersättning) och lämnas
till kårens kassör i nära anslutning till den utförda körningen.

Syfte
Att skapa enhetliga rutiner för hur och när kåren betalar ut ersättning så att medlemmar och andra vet vad
som gäller och hur de bör agera utan att det ska behöva tas beslut i kårstyrelsen vi varje tillfälle.

Beslutsunderlag
Under många år har främst ledare fått körersättning från Trelleborgs scoutkår när man kört tex material
till sommarläger eller liknande. Flera (eller samtliga) gånger har detta föranlett diskussioner och beslut i
kårstyrelsen. Dessa må ha varit befogade men för att underlätta för framtida beslut samt att informera
samtliga medlemmar om vilket regelverk som gäller bör Trelleborgs scoutkår ha en tydlig policy runt
körersättning.
Här är några exempel:
Person som ställer sin bil till förfogande för att transportera scouter eller materiell för kårens räkning till
evenemang där inga andra alternativ finns tillgängliga äger rätt till ersättning efter överenskommelse med
ansvarig för evenemanget.
Person som tex väljer att köra till ett evenemang för att det är bekvämare/enklare eller för att hen ska
köra vidare och därför behöver egen bil har inte rätt till ersättning.
Person som på frivillig basis kör vid av kåren organiserad samåkning till möte eller arrangemang äger inte
rätt till ersättning.

