
                                                                                                                                                                                                       
Belöningssystem 220315-230314 

Belöningssystem för Hallsbergs BKs medlemmar 

 
Belöningssystemet ersätter Årskort och VIP-tid i hallen. Årskort hall byter namn till Frikort hall och är bara som belöning av praktik 

hundträning på obokade halltider (hela dygnets timmar). Ej möjligt att utnyttja för medlemmar som inte jobbar i klubben. Kurser och 
klubbens aktiviteter går före hallbokning. Förmåner värda 1000 kr per person/år ej skattepliktigt. Lån av praktik hundträning med 

träningsplan hall och utbildning, dvs. kursavgifter är ej skattepliktiga.  
  

BELÖNINGSGRADER 
 

Funktion: Administreras av 
hallbokningsansvarig 

 Funktion: Administreras av kassör 

A 1. Frikort hall praktik hundträning*, med möjlighet 

att boka 2 timmar på 14 dagar, endast 14 dagar 
framåt (kan boka för C belönings medlemmar i sin 
egen sektor, utan att träna själv), endast 14 dagar 
framåt  

OCH 2.Kursavgift en 

intern eller extern 
kurs/år max 2000 
kr  

OCH 3. Betald medlemskap SBK (600 kr)/ 
eller ersättning tävlingsavgifter upp 

till 1000 kr. 

B 1. Frikort hall praktik hundträning*, med möjlighet 

att boka 2 timmar på 14 dagar*, endast 14 dagar 
framåt 

OCH 2. Kursavgift en intern eller extern kurs/år max 1000 kr eller betald 
medlemskap SBK (600 kr)/ eller ersättning tävlingsavgifter upp till 

1000 kr. 
C 1. Frikort praktik hundträning (ej möjlighet till 

förbokning) 

OCH 2. 25 % deltagaravgift på valfri kurs som anordnas i klubbens regi 
eller ersättning tävlingsavgift upp till 350 kr. 

Punktinsatser: Administreras av belöningsansvarig 
D 1. En timme punktinsats ger 1 timme bokningsbar 

hall praktik hundträning*  

ELLER 1. En timme punktinsats ger 100 kr rabatt på utbildnings aktivitet: 

kurs/tema kväll/föreläsning 
E Ett klubbvärdstillfälle ger 1 timme bokningsbar hall 

praktik hundträning 
-  

* Kortfattad träningsplan måste skickas bifogas inför bokade tider, instruktioner kommer.  

 

 

Funktioner: Sektorer Belöning  Funktioner: Administration Belöning 

FARN sammankallande* B  Belöningssystemansvarig B 

FARN medlem C  Facebook?  C 
Tävlingssektorn sammankallande B  Hallbokning - ansvarig B 
Tävlingssektormedlem C  Info hemsida (+ Facebook?) B 

Styrelse, ordf., kassör, sekreterare A    

Styrelsemedlem (vice, ordin.+supp) C  Punktinsatser  

Stugfogde sammankallande B  Städning per timme D 

Stugfogdemedlem C eller Betalt 

medlemskap SBK 

 Hjälp på en tävlingsdag per timme D 

Trivselsektorn sammankallande B  Arbetsdag per timme D 

Trivselsektormedlem C  Träningsvärdar Öppentränings tillfälle E 

Utbildningssektorn sammankallande B    

Utbildningssektormedlem C    

Valberedning sammankallande B    

Valberedning sammankallande C    

Ideell instruktör  

(Frikort hall, övrigt retroaktivt) 
 

A= 36 timmar 
kurser/temakvällar 
B= Minst 24 timmar 
kurser/temakvällar  
C= Minst 12 timmar 
kurser/temakvällar 

   

Hjälp instruktör C= Minst 24 timmar 
utbildning 

   


