Eksjö CK

Regelverk för resor inom Eksjö CK
Bussen är en form av förmån för oss medlemmar som en kompensering för nedlagt ideellt
arbete inom föreningen.

1. Huvudansvarig för minibussens nyttjande är Niklas Lundin. Önskemål om nyttjande sker i samråd
med Niklas som sköter bokningsschema.
2. Vid varje resa utses en bussansvarig som ansvarar för bussen enligt regelverket nedan.
3. För att ha rätt att nyttja bussen eller få milersättning bör kontakt/bokning göras med bussansvarig
senast en vecka innan arrangemanget.
4. Bussen ska nyttjas för cykelrelaterade arrangemang som tävlingar, motionslopp, träningsläger,
träningstävlingar, utbildningar, föreläsningar och mässor. En inbjudan till samtliga medlemmar krävs
via någon av klubbens informationskanaler vid varje enskilt tillfälle.
5. För att få använda bussen eller få milersättning så ska minst två resenärer starta i
tävlingen/arrangemanget.
6. För att få framföra bussen ska föraren ha innehavt B-körkort i minst tre år eller ska innehav
motsvarande C-behörighet finnas.
7. Vid flera arrangemang samma tidpunkt ska bussen användas till det arrangemang dit flest
medlemmar deltar, eller vid annan fördelning exempelvis p.g.a. avstånd. Ungdomsverksamhet
prioriteras.
8. Bussen återlämnas i städat och tvättat skick och med minst halv tank. Vid ev. skador meddelas
detta direkt till Niklas Lundin. Bussen är försäkrad genom Dina Försäkringar. Tankning och övriga
inköp sker i första hand med något av de två stationskort som finns i bussen. Koder erhålles av Niklas
Lundin och behandlas med största försiktighet.
9. Om bussen används till annat arrangemang ska milersättning om 25 kr/mil betalas till klubbens
bankgiro.

Hur åker vi gemensamt till tävlingar/arrangemang?
Bussansvarig sammanställer antalet deltagare till arrangemang dit bussen ska nyttjas. Gemensam
samlingstid och plats ska bestämmas och överskrider deltagarna antalet platser i bussen så ska
samåkning ske i möjligaste mån. Vid samlingen fördelas platserna i bussen och bilarna på lämpligast
sätt. Ägaren till samåkningsfordon kan få ersättning enligt separat blankett.
Ersättning utgår om 18,50 kr/mil intill maximalt 1500 kr per tävling. För att få rätt till ersättning måste
samåkningsfordonet inställa sig vid samlingsplatsen.

Niklas Lundin 0735093025

