Ekonomianvisning SSRK Smålandsavdelning!
Lite tips dig som är ansvarig för ett arrangemang i SSRK Småland för att underlätta redovisning mm.
Budget
Innan arrangemanget skall du göra en budget som omfattar alla kostnader och intäkter. Budgeten
skickar du sedan till ansvarig i styrelsen (tex jaktprov till jaktprovssekreteraren) för godkännande.
Förskott
Begär eventuellt förskott i samband med budget om du räknar med mycket egna utlägg.
Du kan med fördel skicka fakturor och reseräkningar direkt till kassören som sedan betalar dem.
Anmälningsavgifter
Det är du som ansvarar för kontroll att alla deltagare betalat anmälningsavgiften. I SSRK-prov ser du
automatiskt de som betalat med kort. För de som betalat in via plusgiro måste du kolla manuellt,
kontakta kassören så får du en inloggning och kan kolla det själv.
Medlemskontroll
Vid officiella prov och utställningar skall medlemskontroll göras. Till SSRK:s medlemsystem
”Föreningssupport” finns en snabblänk där man kan söka på medlemsnummer eller namn. För
inloggningsuppgifter kontakta Hans Olofsson eller någon annan i styrelsen.
Strykningar/återbetalningar
Efter arrangemanget tar du in intyg från de som strukit sig och vill ha återbetalning, se regler om
återbetalning i Apportören. Reserver som ej fått plats på prov får pengar tillbaka utan intyg. I SSRKprov gör du återbetalningen till de som betalat med kort innan provet avslutas i SSRK-prov.
För de som betalat med plusgiro måste kassören göra en återbetalning manuellt, be gärna om
bankkonto/postgirokonto för dem som skall ha pengar tillbaka.
Sammanställ återbetalningarna till kassören, (en lista, i katalogen eller med anmälningsblanketterna).
Godkänn inte att de får pengarna tillgodo till nästa prov eftersom det rör till redovisningen.
Utdrag från SSRK hemsida angående återbetalning för jaktprov (WT)
Stryks hunden före anmälningstidens utgång är detta i sig inget skäl för återbetalning av
anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas enligt provreglerna:
a. Om utlyst prov inställs.
b. Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.
c. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av SSRK välkänd
person vara arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.
d. För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person ska vara
arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.
e. För hund, som efter anmälan erhållit merit som förhindrar deltagande i anmäld klass, varvid
anmälan härom ska vara arrangör tillhanda inom fyra (4) dagar efter att meriten erövrats, dock
minst två (2) dagar före aktuellt prov.
f. Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift, har arrangören rätt att behålla av SSRK
fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader.

Det sker alltså ingen återbetalning om föraren är sjuk eller om man tackat nej till erbjuden plats
Tänk på att punkten e. angående merit är olika för olika klasser utdrag ur RoA.
Återbetalning i Nkl och Ekl. Normalt är att hundar med uppnådda meriter står tillbaka för hundar som
saknar merit i klassen.
Nybörjarklass: Enligt jaktprovsbestämmelserna kan hund kvarstå i klassen under innevarande
kalenderår efter erhållet 1:a pris. Om plats finns är uppnådd merit inte skäl nog att återbetala
anmälningsavgiften.
Elitklass: Jaktprovsbestämmelserna begränsar inte möjligheterna för hund att efter uppnådda meriter
(3 st. 1:a pris) starta i klassen. Om plats finns är uppnådd merit inte skäl nog att återbetala
anmälningsavgiften.
Underlag
Du måste ha kvitton/räkningar på alla dina kostnader/utlägg.
Reseräkning finns att ladda ner på SSRK:s hemsida.
Be domare och övriga som är berättigade till reseersättning och arvode att skriva reseräkning direkt.
Ekonomiredovisning
Efter arrangemanget gör du en ekonomiredovisning, men bara på det du hanterat tex
försäljningskassa, kontanta anmälningsavgifter, dina utlägg mm.
I denna redovisning tar du inte med anmälningsavgifter som betalats direkt till SSRK inte heller de
räkningar som kassören betalat direkt.
Ekonomiresultat
När allt är bokfört och klart så får du slutresultatet skickat till dig av kassören, där du ser hur ditt
arrangemang gått ekonomiskt.
Har du frågor eller undringar hör av dig till kassören eller någon annan i styrelsen.
Reseersättning
Följande erhåller reseersättning inom avdelningen:
-Styrelseledamöter vid styrelsemöten och vid arrangemang de representerar avdelningen.
-Utställning domare, ringsekreterare och huvudfunktionärer.
-Jaktprov (WT) domare, provledare och kommissarie.
-Viltspår normalt utgår ingen reseersättning.
I övrigt beslutar styrelsen vid respektive arrangemang vilka som erhåller reseersättning.
Arvode
Arvode utgår enbart vid oficiella arrangemang till domare och ringsekteterare enligt HS beslutade
summor.
Övrigt
Vi delar inte ut domarpresenter till domare som får arvode. Domarpresenter består aldrig av alkohol.
Vid domarmiddagar och motsvarande skall vi vara återhållsamma med att servera alkohol 2 glas vin
eller öl är lämpligt, vi serverar aldrig starksprit.

