EKONOMISKT REGELVERK FÖR
VÄSTSVENSKA VOLLEYBOLL FÖRBUNDET.
2009-07-01 – 2010-06-30
Dessa regler är ett komplement till SVBFs EKONOMISKA BESTÄMMELSER
1. Funktionärsarvoden
Förste domare i division 3, 3 sets match
Andre domare i division 3, 3 sets match
Förste domare i division 3, 5 sets match
Andre domare i division 3, 5 sets match

150 kr
100 kr
350 kr
250 kr

Vid frånvaro från hemmet mer än 10 tim utbetalas ett tillägg till arvodet på 100 kr. Resekostnadsersättningen utbetalas
till funktionärer enligt SVBFs bestämmelser. Domare har alltid bilmedgivande. Arvodet betalas kontant eller senast 7
dagar efter match.
Om inte domaren har reglementsenlig klädsel har föreningen rätt att dra av 100 kr från arvodet per match.

2. Medlemsavgifter:
För aktiva föreningar
För vilande föreningar

500kr/år. (endast till föreningar med u-lag o div3-lag eller lägre)
0kr/år.

3. Startavgifter
Division 3
500 kr/tävling
Alternativa serier
300 kr/tävling, betalas till arrangörsklubb (arrangör deltar fritt)
Ungdomsserier
1000 kr/år. Alla klasser o deltävlingar, engångsavgift per klubb. (slopas helt enligt 2010.01.13)
Senior DM
400kr/lag VVF betalar hallhyra o domare
Oavsett serie ingen garantiavgift.

4. Arrangörsbidrag för arrangemang av tävling i distriktet
Division 3 och Ungdomstävlingar, hallhyra ersätts med den verkliga kostnaden. För division 3 utgår även bidrag
motsvarande 100kr per deltagande lag.
Bidragen betalas endast ut om resultatrapporteringen är fullständig och inlämnad i tid.

5. Administrativa avgifter för spel i distriktet
-

Utebliven resultatrapportering
(senare än 5 dagar) efter tävlingen.
Arrangörsbidrag uteblir
Återbud senare än två dagar före tävlingsdag
Anmälningsavgiften förverkas
Uteblivande utan att lämna återbud
200 kr/tillfälle o lag, tillfaller arrangerande klubb.
Lag som spelar med olicensierad spelare bestraffas enligt tävlingsbestämmelserna.

6. Avgifter
Samtliga ovanstående avgifter faktureras av VVF två gånger per år, december och efter avslutad säsong.
7. Protestavgifter
Protestavgift, betalas på PG 738190-8. Protesten skickas skriftligt till T-sektorn.

500 kr

8. Oreglerade skulder
Förening som har oreglerade skulder till VVF från föregående säsong måste betala inför varje tävlingstillfälle (division
3). Uteblir betalning kan klubben avstängas från tävlingsverksamheten.

9. Övriga ersättningar
Anspråk om övriga ersättningar utöver vad som sägs i dessa bestämmelser eller SVBFs tävlingsbestämmelser skall i
varje enskilt fall hänskjutas till VVFs styrelse för beslut.
Anspråk om ersättning skall göras skriftligt i god tid före uppdragets påbörjan.

10. Tolkning
Alla frågor rörande tolkning av dessa bestämmelser avgörs av VVFs styrelse.
Beslut fattade av VVFs styrelse kan överklagas till SVBF.

