
APPENDIX - LEDARENS FÖRMÅNER 
 

Gratis Träning 

Om du är en aktiv ledare i vår förening så har du som ledare rätt till gratis egen träning i vår 

förening. Denna gratis träning kommer att vara i form av extra arvode som du får i slutet av 

terminen, du kommer därmed att behöva betala avgiften för din träning i början av terminen 

och sedan i slutet av terminen så kommer du få tillbaka denna kostnad i form av bonus till 

ditt arvode. För att få rätt till denna förmån så vill vi att du uppfyller dessa krav: 

• Du skall vara schemalagd som ledare i någon av våra grupper minst 1 gång i veckan 

i en hel termin. 

• Du skall vara närvarande vid 90 % av dessa träningar eller ha synnerliga skäl att inte 

kunna vara där (sjukdom, resor, osv.). 

• Du skall ha skickat in och visat upp ditt utdrag från belastningsregistret. 

• Du skall skicka in din ”månadsrapporter” och ”arvodesräkning” i slutet av terminen. 

 

Reseersättning(*) 

Om du bor långt ifrån den plats där träningen du leder äger rum kan du få en reseersättning 

för kostnaden att ta dig till platsen. Du får denna reseersättning i slutet av terminen som en 

bonus till ditt arvode om du uppfyller dessa krav: 

• Du måste bo minst 1 timme ifrån träning med kollektivtrafik / 45 minuter med bil. 

• Detta gäller enbart resor till och från ordinarie träningar. 

• Din resekostnad måste vara över 1500 kr per termin, då kan vi ge reseersättning på 

den kostnad som överstiger dessa 1500 kr. 

• Du kan som mest få en reseersättning på 2000 kr. 

• Det är upp till dig att ge underlag och visa upp dina kostnader i slutet av terminen. 

o Exempel: Din resekostnad: 3125 kr → Din reseersättning: 1625 kr. 

 

Ledarrekrytering 

Om en ledare lyckats rekrytera en annan ledare till vår förening så belönas detta med en 

bonus på 500 kr till arvodet. För att få ta del av denna bonus måste dessa krav uppfyllas: 

• Den nya ledaren måste vara aktiv (schemalagd minst 1 gång per vecka) i en grupp i 

en termin. 

o Då får den gamla ledaren bonusen i slutet av den terminen. 

• Den nya ledaren måste rekryteras utanför UGF. 

 

 

(*)  - Detta är preliminärt och har ej beslutats än (2022-08-26) 


