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Ersättningar vid ideella uppdrag inom Svenska Konståkningsförbundet 
 

Kurser, sammandrag, läger 

Generellt gäller Ersättning till föreläsare baseras på kurstid enligt stomplan för 
respektive utbildning. För kurser utan stomplan beräknas 
ersättningen utifrån sammanlagd planerad kurstid. 

Detta gäller oavsett om den genomförs fysiskt eller digitalt och 
även om uppdelning sker på flera tillfällen. 

Förberedelsetid ingår. 

Traktamente utgår ej. 

Föreläsare vid centrala kurser 2000 kr/heldag 

1000 kr/halvdag 

Heldag = mer än 6 timmar 

Halvdag = upp till 6 timmar Föreläsare vid regionala och 
lokala kurser (SDF/förening) 

Föreläsare vid tränarkurs 

Steg 3 A 
Steg 3 B 
Steg 4 A 
Steg 4 B 

 

10 000 kr 
13 000 kr 
12 000 kr 
14 000 kr 

Avser total ersättning för respektive kursdel. 

 

Föreläsare vid digitala 
seminarier/föreläsningar 

200 kr/timme Ersättning utgår för faktisk seminarietid samt 
max 2 timmar förberedelsetid. 

Uppdrag vid centrala läger, 
sammandrag, kurser etc 

600 kr/heldag 

300 kr/halvdag 

 

Föreläsare vid 
åkarsammandrag 

210 kr/timme  

Styrelse- och kommittéuppdrag  

Styrelse- och 
kommittéledamöter 

Kostnadstäckning mot kvitto. 
Traktamente utgår ej. 

 Efter fem arbetsdagar ackumulerad ledighet för styrelse- och 
kommittéuppdrag under ett kalenderår utgår 750 kr/dag som 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Uppdrag som givit annan 
ersättning kan ej räknas in. 

 Ersättning för telefon, porto och övrig administration kan tas ut 
med styrkta faktiska kostnader eller ett schablonbelopp om 1500 
kr/år som är skattepliktigt. 

Internationella uppdrag   

ISU-ledamöter 600 kr/dag Belopp som överstiger traktamentet utbetalas 
som beskattningsbart arvode. 

 
För styrelse- och kommittéledamöter som eventuellt har uppdrag som domare, lagledare eller 
tränare vid internationella tävlingar gäller reglerna för dessa uppdrag. 

Ersättningar utöver ovanstående kan beslutas av förbundsstyrelsen vid speciella omständigheter. 
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Internationella tävlingar och utbildningar 

Internationella tävlingar 

Team Leader/Tränare 
Teknisk funktionär 

Ersättning utgår med maximalt angivet belopp per dag. Den del 
av dagsersättningen som utgörs av utlandstraktamente är 
skattefri. När traktamentsbeloppet är lägre än dagsersättningen 
utbetalas mellanskillnaden som beskattningsbart arvode. 

Grundersättning från SKF 600 kr/heldag 

300 kr/halvdag (avresa efter kl 12, hemkomst före kl 19) 
 

Teknisk funktionär – skiljedomare, poängdomare, TC, TS, DVO 

Vid OS, mästerskap, GP, JGP och Challenger Series kan även ersättning utgå från ISU. I dessa 
fall minskas ersättningen från SKF enligt nedan. Antal dagar som SKF betalar ut ersättning för är 
begränsat enligt nedan. Max antal dagar inkluderar ankomst- och avresedag även om någon av 
dessa är en halvdag. Minskning av ersättning från SKF sker endast under förutsättning att 
ersättning utgår från ISU. 

Tävling Ersättningsdagar Avdrag 
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 Mästerskap och OS Från dagen för Initial Judges 

Meeting till dagen för Round 
Table Discussion samt max 2 
resdagar 

1 500 kr 

GP utom Europa Max 6 dagar 1 500 kr 
GP inom Europa Max 5 dagar 1 500 kr 
JGP & Challenger Series utom Europa Max 6 dagar 1 000 kr 
JGP & Challenger Series inom Europa Max 5 dagar 1 000 kr 
Övriga tävlingar utom Europa Max 6 dagar Inget avdrag 
Övriga tävlingar inom Europa Max 5 dagar Inget avdrag 
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Mästerskap Från dagen för Initial Judges 
Meeting till dagen för Round 
Table Discussion samt max 2 
resdagar 

500 kr 

Challenger Series utom Europa Max 5 dagar 1 000 kr 
Challenger Series inom Europa Max 4 dagar 1 000 kr 
Övriga Synkrotävlingar utom Europa Max 5 dagar Inget avdrag 
Övriga Synkrotävlingar inom Europa Max 4 dagar Inget avdrag 

Ersättningar utöver ovanstående kan beslutas av Internationella Kommittén vid speciella 
omständigheter, t.ex. på grund av begränsade resmöjligheter. 

 

Utbildning 

För deltagande i utbildningar utgår generellt ingen ersättning från förbundet. 

Undantag kan göras vid utbildningar där deltagaren är utsedd av SKF i syfte att inhämta ny 
kunskap. Deltagaren förväntas då att sprida de tillägnade kunskaperna i Sverige utan ersättning 
enligt överenskommelse med SKF som ska göras i förväg. Ersättning utgår endast för antalet 
utbildningsdagar. För resdagar utöver utbildningsdag utgår ingen ersättning. 

 


