Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet
Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2016-08-27.

Utgångspunkten utgörs av den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget
som förtroendevald idrottsledare inom den svenska idrottsrörelsen är frivilligt och som
huvudregel oavlönat. En ideell ledare eller annan funktionär kan således endast förvänta sig att
få täckning för reellt havda kostnader, som är förknippade med uppdraget och som på förhand
är godkända och förenliga med det regelverk organisationen ifråga har fastlagt.
Uppdragsgivare är den organisation/förening som betalar ersättning. Uppdragstagare är den
som erhåller ersättning.
En ideell ledare eller annan funktionär definierar vi som en person som ställer sin tid och
kompetens till idrottsrörelsens förfogande på sin lediga tid. DSF eller till DSF ansluten förening
betalar ersättning för ledarens resor och andra kostnader som ledaren har för sitt
idrottsledaruppdrag i enlighet med detta dokument och utifrån inom idrotten i förekommande
fall bruklig praxis och regelverk. I normalfallet betalas således inte arvode till ideellt arbetande
personer inom DSF.
Tid till annan, exempelvis i samband med PR-uppdrag, bidrar även licensierade dansare med sin
tid. Ej heller detta är tid som normalt arvoderas. Däremot kan även här ersättning utgå för
reskostnader, men dessa skall i så fall vara överenskomna innan uppdraget startar.
De uppdrag för DSF som kan anses kunna arvoderas enligt av DSF fastställda arvoden är
följande:


Ordförande DSF



Domare



Tävlingskontrollant



Tävlingsledare



Utbildare



Tränare



Examination av domare

Observera att reseersättning ej täcks in av detta dokument annat än om det specifikt anges.
Härvidlag hänvisas till den vid varje tidpunkt gällande resepolicyn inom DSF.
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1.

Ersättningar:
Under dagsförrättning skall Uppdragsgivare tillhandahålla förfriskningar och mat i
rimlig omfattning.
Uppdragsgivaren skall erbjuda boende i de fall uppdraget medför behov av detta.
Detta gäller även natten före och/eller efter arrangemanget om resan måste
påbörjas innan klockan 06.00 och/eller resan från arrangemanget avslutas efter
klockan 22.00. Boende skall erbjudas i form av enkelrum.
Beträffande ersättning i samband med resa är DSF’s resepolicy vägledande.
Ersättning för resa med egen bil styrs av Skatteverkets vid varje tidpunkt gällande
regler. Det innebär att milersättning endast kan komma ifråga om Skatteverkets
regler medger avdrag för resa med egen bil.
Nedanstående beskrivna ersättningsnivåer är att betrakta som maximala, vilket
innebär att det står Uppdragsgivaren fritt att söka förhandla fram annan lägre
ersättning.

1.1

Ersättningsregler för DSF styrelse, kommittéer och arbetsgrupper:
Ordförande i DSF erhåller arvode enligt beslut av Förbundsstyrelsen, där sittande
ordförande ej deltar i beslutet, inom de ramar som vid varje årsmöte fastställs av
Förbundsmötet. I övrigt gäller följande:




Inget arvode utgår.
Kostnader för resor och utlägg ersätts enligt DSF’s resepolicy
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår normalt inte. Dock äger
Förbundsstyrelsen rätt att i undantagsfall ersätta ideell ledare eller annan
funktionär för förlorad arbetsförtjänst, i de fall vi är ålagda att utföra
idrottsrelaterad aktivitet, med vad som kan anses vara skäligt.

1.2

Domare

1.2.1

Tiodans, Disco, Hiphop, Freestyle och Show
Svensk R-tävling
 Svensk domare
Svensk GP-tävling
 Svensk domare
 Utländsk domare
Svenska mästerskap
 Svensk domare
 Utländsk domare

500 kr/dag
1 500 kr/dag
185 euro/dag
2 000 kr/dag
215 euro/dag

WDSF-tävling (Tiodans)
 Ersättning utgår enligt WDSF regler.
1.2.2

BRR Internationella tävlingar samt utländska domare på svenska tävlingar.
Ersättning utgår enligt WRRC regler.
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1.2.3

BRR svenska domare på svenska tävlingar
I enlighet med nedanstående tabell.









1.2.4

Dagersättning grundarvode
1800 kr
Grentillägg. Allround räknas som en gren och grentillägg utgår endast för de
grenar domaren dömer.
o Steg 1
0 kr
o Steg 2
125 kr
o Steg 3
300 kr
Tillägg/reducering av dagersättning & grentillägg
o Tillägg vid tävling > 8 timmar
25%
o Avdrag vid tävling 4-6 timmar
25%
Avdrag vid tävling < 4 timmar
50%
Tillägg övernattning före/efter
250 kr
Svenska Mästerskap (alltid endast dagersättning) 2000 kr per dag
Kommentarer
o Med tävlingsstart avses den tidpunkt arrangören i förväg meddelat
domaren att bedömningen skall börja.
o Domare ska vara på plats senast 30 minuter innan tävlingsstart och
det är från den tidpunkten ersättning skall utgå.
o Domare avslutar uppdrag vid det tillfälle prisutdelning påbörjats i de
klasser domaren dömt.
o Ersättning för resa med egen bil styrs av Skatteverkets vid varje
tidpunkt gällande regler. Det innebär att milersättning (f.n. fastställt
belopp enligt Skatteverket + 10 kr) endast kan komma ifråga om
Skatteverkets regler medger avdrag för resa med egen bil.
o I det fall Uppdragsgivaren redovisar Uppdragstagarens ersättning för
resa som inkomst av tjänst är Uppdragstagaren berättigad att söka
ersättning från DSF för att kompensera kostnaden. För resa med
egen bil ska bara den del av ersättningen som är skattefri enligt
Skatteverkets norm ersättas (se Skatteverkets web-site).
Ersättningen skall endast utbetalas om Uppdragstagaren kan visa att
extraordinära kostnader uppstår. Önskemål om ersättning skall
inlämnas till DSF på därför avsedd blankett, tillsammans med kopior
på kvitto/räkning och inkomstdeklaration, mellan den 1/12 och
10/12 året efter inkomståret. Ersättning betalas, efter vederbörlig
kontroll, därefter ut av DSF.

Examinatorer
Vid domarexamination erhåller examinator följande arvoden och ersättningar.




1.2.5

Dagersättning (upp till 8 tim)
Timersättning (timmar utöver 8 tim)
Reseersättning enligt DSF’s resepolicy

2000 kr
250 kr/tim

Domare Linedance
Domare på Linedancetävlingar ersätts enligt följande:
 R-tävling 800 kr
 N-tävling 1 000 kr
 Dömer man både R-och N-tävling samtidigt, ersätts som för en N-tävling.
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1.3

Tävlingsledare/Tävlingskontrollant

1.3.1

Tiodans, Disco, Hiphop, Freestyle och Show
Arrangerande förening skall till funktionärer på tävling betala följande ersättningar.



1.3.2

Tävlingskontrollant (TK)
1000 kr
(arvodet gäller när både TL och TK utses)
Tävlingsledare (TL)
o Lokal TL (egen förening)
1000 - 1500 kr beroende
på omfattning
o Extern TL (från DSF eller annan klubb) 1000 - 3000 kr beroende
på omfattning (enligt överenskommelse)

BRR Internationella tävlingar
Enligt WRRC regler.

1.3.3

BRR Svenska tävlingar
Arrangerande förening skall till av DSF utsedd tävlingsledare betala följande
ersättningar per tävlingsdag.


Tävlingskontrollant
1000 kr
(arvodet gäller vid de tillfällen när både TL och TK utses till tävling)



Tävlingsledare (TL)
o Grundarvode
2000 kr
o Tillägg Grundarvode vid tävling > 10 tim 25%
o Avdrag Grundarvode vid tävling < 6 tim 25%
o Tillägg per anmäld dansare
2 kr
o Tillägg per efteranmäld dansare
20 kr
o Tillägg övernattning före/efter
250 kr
Kommentar
o TL ska vara på plats senast 1 timma innan insläpp och avslutar
uppdraget när det är helt klart att TL inte behöver finnas tillgänglig
efter att sista prisutdelningen är genomförd.



1.4

Utbildare
För arvode till utbildare gäller fri prissättning och regleras genom förhandling
mellan utbildare och arrangör. Arrangör kan vid behov begära hjälp med
förhandlingen av DSF.
DSF lämnar följande rekommendation till stöd för förhandling av utbildararvode:
 Grundarvode 8 % av prisbasbeloppet
 Avdrag för kort dag (< 4 timmar) 25 %
 Tillägg för övernattning före/efter 250 kr

1.5

Tränare vid uppdrag åt DSF
Då extern tränare (utanför DSF organisation) anlitas betalas arvode efter
överenskommelse. Bedömning görs av respektive VO-ansvarig, som ansvarar för att
ersättningen kan anses rimlig och att den inryms inom befintlig budget.
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Om intern tränare (normalt förbundskapten) anlitas görs först en bedömning om
personen är huvudtränare. Detta förekommer mest i samband med träningsläger
inför mästerskap. I så fall skall ersättning utgå med 600 kr per timma. Om tränaren
inte kan anses vara huvudtränare utgår ersättning med 300 kr per timma. Även här
skall VO-ansvarig göra bedömningar och godkänna.

1.6

Internationell representation
Internationell representation utgörs av deltagande vid sanktionerade
internationella mästerskap. VO Elit avsätter i sin budget för bidrag till internationellt
tävlande eftersom det är en avgörande framgångsfaktor för att nå bra resultat på
mästerskap och för att lyfta svensk dans anseende internationellt. Nivåer och
bidragsmodell varierar mellan grenarna beroende på utformning och omfattning av
tävlingssystem mm.
VO Elit har därför mandat att, inom fastställd budget, besluta om och fördela bidrag
till internationell representation vad avser deltagande dansare och att i samband
med det, i förekommande fall, efterkomma aktuell internationell dansorganisations
praxis och regelverk.
Vad avser ideella ledare som medföljer vid representation, följer detta vad som
stipuleras ovan i detta dokument.

1.7

Ersättning för domares internationella licenser
Detta avsnitt gäller domare och chairman som innehar eller avser att erhålla licens
för att verka utanför Sveriges gränser eller att kunna utöva sin tjänst på
internationella tävlingar oavsett geografisk belägenhet.
Följande kostnader ersätts av DSF:


Seminarieavgift för att antingen erhålla licens (examination) eller att få
behålla den.



Verifierade rese- och boendekostnader, varvid sådana kostnader för ett
internationellt domar- eller chairman-seminarium ersätts med maximalt 5
000 kr per tillfälle.

I det fall domare eller chairman har annat ersättningsberättigat uppdrag i
samband med seminarium skall ingen rese- eller boendeersättning för det senare utgå.
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