Ekonomiska bestämmelser
2014

Medlemsavgifter
Årsavgiften beslutas av Skånes Volleybollförbunds årsmöte.
År 2014 och 2015 är avgiften 1 000,- per aktiv medlemsförening. Gäller ej ny klubb de två första
åren.
Medlemsavgift till Svenska Volleybollförbundet tillkommer.
Årets eldsjäl och ideella kraft
De ideella krafter som styrelsen finner lämpliga kan få en gåva. Beslutet skall protokollföras och
presenteras i verksamhetsberättelsen. Storleken på penningsumman avgör styrelsen årligen.
Förtroendevalda i styrelsen eller dess familjemedlem kan aldrig få denna gåva.
Styrelsearvode
Ersättning till ledamöter i styrelsen utgår med ett schablonbelopp på 1000:- per styrelseledamot och
år. I detta ingår persons nyttjande av sin privata internet, dator, kopiator, mobiltelefon, telefax
och/eller telefon. Ersättningen betalas mot räkning i efterskott som lön efter fullgjorda
administrativa åtaganden.
Tävlingsledning/serieadministratör
Ersättning utgår till ungdomsadministratör, Sverigeserieadministratör och DM administratör med
totalt 7000:- per år. Ersättningen betalas mot räkning i efterskott som lön efter fullgjorda
administrativa åtaganden. Skånes Volleybollförbunds styrelse beslutar om fördelningen mellan
administratörerna.
Resekostnadsersättning
Utgår till uppdrag i Skånes Volleybollförbunds regi enligt SVBF ekonomiska bestämmelser.
Funktionärsarvoden
Arvoden för av Skånes Volleybollförbunds tillsatta domare utgår enligt SVBFs ekonomiska
bestämmelser.
Anmälningsavgift ungdom, volleyboll
500,- per halvår för föreningar som deltagit i ungdomssammandrag (gäller ej om föreningen
enbart är med i Kidsvolley).
70,- per lag dock max 400,- per klubb och sammandrag för klasserna U13 och U15 samt
250,- per lag dock max 600,- per klubb och sammandrag för klasserna U17 och U19.
70,- per lag dock max 400,- per klubb och tävling för Kidsvolley.
Lag som anmäler sig efter sista anmälningsdag betalar
100,- per lag och sammandrag för klasserna U13 och U15 samt
300,- per lag och sammandrag för klasserna U17 och U19.
Observera att den debiterade avgiften för ett sammandrag kan komma att överstiga maxgränserna
om 400,- respektive 600,-vid sen anmälan eftersom maxgränserna vid dessa tillfällen sätts ur
spel. Lag som avanmäler sig efter sista anmälningsdagen eller inte kommer till start debiteras
som om de deltog i sammandraget. Fakturan ställs till föreningen, där laget har sin tillhörighet.

De regler som finns gällande ”Gränsfejd” gäller när arrangemanget avgörs i Skåne.
Vid Gränsfejd är straffavgift för sen anmälan, sent lämnat återbud eller om laget uteblir samma
storlek som startavgiften. 30% av anmälningsavgiften går till Skånes Volleybollförbund medan
70% går till den arrangerande föreningen.
Vid insändande av protest ska samtidigt en avgift om 1.000,- per protest erläggas.
Anmälningsavgift Distriktmästerskap
Senior-DM 500,- per lag
Ungdoms-DM se sammandrag
Beach-DM 250,- per lag
Vinstdelning Distriktmästerskap
Årligen utser Skånes Volleybollförbunds styrelse vem som arrangerar de olika DM arrangemangen,
vilka är senior-DM, ungdoms-DM, seniorbeach-DM och undomsbeach DM.
Detta vinstdelningssystem gäller senior-DM och beach-DM.
Skånes Volleybollförbund och arrangör delar på vinsten (50/50). Det som ingår i vinstdelningen
är startavgifter, eventuell lokalhyra och andra kostnader efter klartecken från styrelsen. Om inte
annat överenskommits med styrelsen.
Arrangören behåller alla intäkter av eventuell fikaförsäljning.
Skånes Volleybollförbund står för priser till lagen.
Skånes Volleybollförbund står för eventuella domare i begränsad omfattning (överenskommelse).
Avtal enligt ovan ska upprättas mellan Skånes Volleybollförbund och arrangör.
Sanktionsavgift
Detta gäller om arrangören är från Skåne. Innan inbjudan av turnering skall turneringen
sanktioneras av styrelsens utsedda person (tävlings-, ungdom- eller beachansvarig). Ingen
sanktionsavgift tas ut om lag enbart deltar från Skånes Volleybollförbunds medlemsföreningar
eller hör hemma i Skåne. (Gällande Svenska VBF se SVBFs ekonomiska bestämmelser.)
Föreningar/arrangörer som utnyttjar ”varumärket” volleyboll eller beachvolleyboll för skånska
deltagare, utan att söka sanktion innan debiteras med 5.000,- av Skånes Volleybollförbund.
Distriktslag Skåne
Ersättning för ledare: 800 kr/heldag. 400 kr/halvdag. Resekostnadsersättning enligt SVBFs
ekonomiska bestämmelser.

