Ersättningspolicy för tränare inom Värmlands Alpina from säsongen 2019/2020:
Tränarersättning utgår endast vid träningsläger arrangerade av Värmlands Alpina.
För att tränarersättning ska utgå ska lägret beslutas på skidtinget och träningsavgift debiteras.
Anlitade tränare för resp. träningsgrupp beslutas av Alpina kommittén.

Breddläger - Våra försäsongsläger i Sälen/Trysil
• Ersättning utgår till tränare för resa, boende, liftkort och dagtraktamente.

Samarbetsläger - Övriga läger i Juvass, Österrike, Wittenburg, Idre etc.
• Ersättning utgår till tränare för resa, boende, liftkort och dagtraktamente.
• För dessa läger begränsas totalt utbetald ersättning till inkomna träningsavgifter.

Ungdomar som deltar i ”Unga ledare” ersätts med kostnaden för boende och liftkort.

För samtliga läger utgör ersättningen maximalt faktisk kostnad för t.ex. boende och liftkort.
Den som köper årskort, ordnar eget boende etc. ersätts med det belopp som motsvarar kostnaden
för boende, liftkort erbjudet av Värmlands Alpina. Erbjuds inget boende, liftkort etc. av
Värmlands Alpina gäller marknadspris. Görs egna utlägg ska kostnaden styrkas med kvitto eller
motsvarande.
Om liftkort har köpts för hela lägerperioden och någon dag blir inställd ska outnyttjat liftkort
sparas till nästa lägertillfälle. Kan outnyttjat liftkort nyttjas vid nästa lägertillfälle ska liftkort
endast köpas för de dagar som tidigare outnyttjat liftkort inte täcker.
Traktamente betalas ut för träningsdagar, inte resdagar. Traktamente betalas ut med skattefritt
svenskt dagtraktamente (230 kr för närvarande) oavsett i vilket land lägret genomförs.
Bilersättning betalas ut med maximalt den skattefria svenska bilersättning (18,50 kr/mil för
närvarande). När samåkning sker ska erhållen ersättning från den samåkande reduceras från
begärd bilersättning. Nä samåkning sker och berörd ledare betalar ersättning utgör bilersättningen
den betalda delen. Vid reducerat deltagande på ett läger erhålls bilersättningen i samma proportion
som deltagandet. T.ex. utgör lägret fyra lägerdagar (snödagar) och man deltar på två dagar erhålls
halva bilersättningen.
För att tränarersättning ska utbetalas ska tränaren lämna in reseräkning tillsammans med kvitto på
gjorda utlägg till Alpina kommitténs kassör senast 30 dagar efter genomfört läger.

