Regler for dekking av utgifter
i forbindelse med deltakelse på landslaget
For utøvere som blir tatt ut til landslaget og gis mulighet til å delta på landslag, samlinger og
konkurranser i regi av Norges svømmeforbund (NSF) har styret i Vestkantsvømmerne disse reglene
for å dekke egenandel for utøver.
NSF dekker rundt 50% av alle utgifter. Svømmeklubben blir fakturert for resterende.
Utøver/foreldre kan selv velge om de ønsker;
•
•

å betale de kostnader som VS blir fakturert for i fra NSF for at utfordrer skal delta på
landslaget (velge bort nedbetaling via dugnad)
eller ønsker å «betale» ved å bidra med dugnad til klubben.

Velger en å få faktura tilsendt etter hvert må dette meldes til styret og kontaktperson for
dugnadsregistrering snarest etter at tilbudet fra landslaget er akseptert.
•
•

Velger en å betale, blir utøver fakturert fortløpende faktura fra NSF blir sendt VS.
Velges kubbens sponsing av utfordrer med å gjøre dugnadsarbeid må arbeidet registreres i
«time-/dugnadsbank» skjema i perioden 01. september til 31. august året etter. Det er
utfordrer/ foresatte som har ansvar for at timene blir registrert. Mangler der timer for utført
dugnadsarbeid kan disse bli fakturert ut i fra hvor mye som gjenstår. Ser klubben at viljen til å
hjelpe til er tilstede, men der har manglet arbeidsoppgaver til å få godskrevet utestående
beløp, kan styret i VS stryke det som mangler. Det er ikke mulig å overføre for mye
opparbeidete tider til året etter. (En starter på nytt året etter).

Utøver, foresatte og/eller søsken, kan utføre dugnadsarbeid som deltar i verv i klubben, hjelper på
stevner o.l. eller utfører annet type arbeid som klubben har behov for. Arbeidet registreres både i
klubbens felles dugnadsregistrering, samt fratrekk timer for utført arbeid.
Eks: En utøver og en av foreldrene til utøver er begge hjelpere på et stevne. Stevnet varer i 4 timer.
For dette kan de registrere dugnadspoeng for oppgaven i klubbens dugnadsliste. Samtidig kan det
føres opp antall timer x sats for begge i time-/dugnadsbank for utfordrer.
(Eks. for 2017: 4 t x 200,- = 800 x 2 personer = 1600.- som kan trekkes i fra).
Kopi av oppdatert time-/dugnadsbankliste sendes til kontaktperson for dugnads-registrering
snarest ved oppdateringer.
Det er styret i Vestkantsvømmerne som vedtar årlig antall timer som skal jobbes dugnad for pr. år, og
sats timebetaling.
Satser gjelder fra 01.09.17 - 31.08.17:
•
•

Junior landslag: Kr. 200.- pr. time x 110 timer = kr. 22.000,Senior landslag: (ikke aktuelt for tiden)

