Vejledninger
vedrørende økonomi
2018

Fægteklubben
Trekanten

Procedure for udbetaling af økonomisk støtte til stævner og lejre:
-

-

-

-

For hver sæson udarbejder trænere og eliteudvalg en oversigt over stævner og træningslejre samt
støtte til disse herunder forventet antal rejsedage. Denne oversigt godkendes af bestyrelsen og
sendes til DGI.
For hver rejse med støtte udnævnes en turansvarlig. Vedkommende får efter anmodning til DGI
udbetalt stævnestøtte, der er støttebeløbet minus diæter til træneren. Udgifter afregnes med de
øvrige deltagere på turen jf. Trekantens ”Politik for udligning af udgifter ved deltagelse i stævner og
lejre”.
Træneren får diæter af 250 kr. pr. dag, som udbetales direkte til træneren sammen med seneste
løn inden rejsen. Hvis alle måltider indgår i rejsen (f.eks. på en træningslejr) udbetales der ikke
diæter. Diæter er skattefri.
Fastansatte trænere kan derudover trække et mindre beløb fra i skat. til småfornødenheder ved
rejse.

Sådan gør du som turansvarlig – for at få udbetalt stævnestøtte:
Hvis du er turansvarlig, står du for at booke fly, organisere lokal transport, finde hotel og booke hotel til
træneren samt evt. til hele gruppen. Du skal også udarbejde regnskab for turen. For at få udbetalt
stævnestøtte skal du:
1. Finde støttebeløbet til turen i oversigten over stævner
2. Opgøre antal dage, hvor træneren er på rejse. Træneren skal have diæt på 250 kr. for hvor hver
rejsedag.
3. Støttebeløb minus diætbeløb kan du få udbetalt som stævnestøtte ved at sende en mail til kasserer
i Trekanten.
4. Mail sendes til kasserer@trekanten.org. Mail skal indeholde angivelse af stævne/aktivitet, navn på
træner, støttebeløb, beløb til diæt og dit kontonummer til overførsel af stævnestøtten.
5. Diæter betales af Trekanten direkte til træneren.
6. Stævnestøtte indsættes på din konto og skal gå til fællesudgifter til turen så som fly og hotel til
træneren, så langt som pengene rækker. Udgifter derudover afholdes af deltagerne i forening.
7. Den turansvarlige er selv ansvarlig for afregning med de deltagende fægtere, for de udgifter som
ikke dækkes af stævnstøtten jf. Trekantens ”Politik for udligning af udgifter ved deltagelse i stævner
og lejre”.

Et eksempel:
-

Anne er ansvarlig for Trekantens tur til et stævne i Klagenfurt
Klubben yder 1.800 kr. i støtte.
Ed er træner og skal være væk i 3 dage (3x250 kr.) = 750 kr.
Der er så 1.800 – 750 kr. = 1.050,- i rest til stævnestøtte af trænerudgifter som transport og hotel.

-

Anne skriver en mail med oplysninger til kasserer@trekanten.org:
Hej, Vi skal til stævne i Klagenfurt xx dage jf. stævnestøttebudget er der 1.800 kr. i støtte og Ed er
træner og skal være væk i 3 dage. Mit kontonummer er xxxx-xxxxxxxx.
Mvh Anne

Så sørger kassereren for overførsel af 1.050 kr. til Anne og 750 kr. til Ed.

