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1 SANDVIKENS ATLETKLUBBS, SAK, Ekonomiska Regler 
Dokumentet beskriver de regler och ersättningar som gäller för Sandvikens Atletklubb. Sittande 

styrelse tar beslut gällande ekonomiska regler för aktuellt verksamhetsår. Beroende på aktuellt läge 

gällande ekonomi kan styrelsen när som helst under verksamhetsåret justera regler och ersättningar 

för att säkra SAK:s ekonomi. 

Detta dokument är underordnat Stadgarna och vid tvetydigheter är det stadgarna som gäller. 

 

2 Ekonomiska avgifter och ersättningar 

2.1 Medlemsavgifter 

Medlemsavgift regleras enligt SAK stadgar. Summan bestäms av årsmötet. Medlemsavgiften avser 

verksamhetsår/kalenderår.  

2.2 Träningsavgifter 

Tidsperiod t.o.m. 19 år 20-64 år f.o.m. 65 år 

Ett träningspass 25 kr 50 kr 25 kr 

En månad 250 kr 350 kr 250 kr 

Tre månader 500 kr 800 kr 500 kr 

Sex månader 750 kr 1300 kr 750 kr 

Ett år 1300 kr 2200 kr 1300 kr 

Medlemsavgift (ett 
år) 

200 kr 200 kr 200 kr 

Träningsavgifter gäller från aktuellt datum vid erlagd avgift och till och med tidsperiodens längd. 

2.3 Arvoden 

Styrelsearvoden utgår inte. För arbete i styrelsen gäller för ordinarier styrelsemedlemmar att de 

erhåller fri träning under sittande styrelseperiod. Suppleanter erhåller samma villkor som ordinarie 

styrelsemedlemmar om de deltar på minst 50% av alla styrelsemöten. 

2.4 Reseersättningar 

Reseersättning för bil vid resa inom Sverige till tävling och uppdrag åt styrelsen utgår ersättning 

enligt skatteverkets gällande bilersättning. 

Resa med dyrare färdmedel tas upp i styrelsen för beslut från fall till fall. 

För resa där föreningen tillhandahåller färdmedel utgår ej ersättning. 

Reseersättning utgår ej vid tävlingar arrangerade av SAK. 

 

Reseersättning utgår från Jernvallen. Om avståndet från hemmet till rese-orten är kortare utgår 

ersättning för den kortare sträckan. 
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2.5 Tävlingar 

2.5.1 Anmälningsavgift 

SAK bekostar anmälningsavgiften för alla budgeterade och godkända tävlingar. 

2.5.2 Licenskostnad 

SAK bekostar Licensavgift för OL och SL. Tävlingsansvariga beställer licenser samt bestämmer vilka 

som ska ha licenser. 

 

För att få licens krävs att den tävlande är medlem samt startar i minst två budgeterade tävlingar per 

kalenderår. 

Skulle medlemmen inte uppnå detta krav så blir denne betalningsskyldig för vad licens kostar. Skulle 

orsaken vara skada eller sjukdom utgår betalningskravet. 

 

Licens löses ej till person som ämnar tävla i någon annan sport än det som STF och SSF bedriver. 

2.5.3 Tävlingsutrustning 

SAK tillhandahåller tävlingstrikå samt överdragsoverall. Övrig utrustning får den tävlande själv 

bekosta. 

2.6 Logi 

SAK bekostar logi för alla budgeterade och godkända tävlingar eller uppdrag som beslutas av SAK. 

Detta gäller inom Sverige 

Den billigaste övernattningen på orten ska alltid väljas. 

2.7 Matersättning 

Matersättning utgår ej. 

2.8 Domararvode 

Arvode för egna domare utgår ej. 
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2.9 Gratifikationer 

Kriterier för erhållande av gratifikation från SAK 

 

• Klarat SM-kvalgräns på tävling eller blivit inkvoterad som ger lyftaren rätt att delta på SM. 

Belönas med 500 kronor om lyftaren deltar på SM tävlingen. 

• Tagit medalj på ett SM som har kvalgräns. Belönas med 500 kronor. För U/J SM utan 

kvalgräns gäller samma belöning om det är minst 4stycken i viktklassen. 

• Satt svenskt officiellt rekord i delgren eller sammanlagt. Belönas med 250 kronor per rekord. 

• Gäller för styrkelyft och bänkpress, klassiskt eller med utrustning, samt tyngdlyftning. 

• Gäller för alla licensierade lyftare.  

• Gratifikationen gäller per SM, det vill säga normalt för varje årligen arrangerat SM. 

• Utdelning av gratifikation sker vid årsmötet.  

 

Styrelsen kan vid behov dela ut andra gratifikationer för andra berömvärda prestationer. 

2.10 Träningsavgifter för klubbar 

Klubbar som har aktiva som tränar hos oss erhåller 20% rabatt på gällande prislista. Klubbarna får 

anpassa sin träning till gällande tillgänglighet vid aktuellt tillfälle. 

Hyra av lokalen debiteras med 2000:-/timme. Max 4 timmar per tillfälle och dag. 

Tränare från SAK debiteras med 500:-/timme. 

2.11 Kläder och övriga produkter 

SAK tillhandahåller tävlingsutrustning för tävlande. 

I tävlingsutrustning ingår  

• Trikå 

• Träningsoverall 

• T-shirt 2st 

Övrig utrustning får den tävlande själv tillhandahålla 

SAK skaffar ibland kläder, väskor och dylikt som erbjuds till medlemmar. Pris på dessa produkter 

bestäms vid varje tillfälle, pris kan vara olika för medlemmar och tävlande. 

Styrelsen beslutar vilka produkter som ska inhandlas. 

Ansvariga för inköp, hantering och utdelning av produkter är vice ordförande. 

2.12 Övrigt 

Varje ordinarie styrelsemedlem har rätt att utan styrelsebeslut köpa nödvändig utrustning/material 

som erfordras för SAK verksamhet till en summa av 1000kr utan styrelsebeslut. 

Detta gäller vid situationer där det inte finns tid att vänta på ett styrelsebeslut. 

Alla köp ska verifieras med kvitton. 


