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Tack till funktionärer i Gnesta-Trosa Brukshundklubb (GTBK) 
 

Bakgrund 

Frågan om arvodering/ersättning till funktionärer i klubben togs upp vid medlemsmöte den 29 

september 2021. Utdrag ur protokoll från medlemsmötet: 

”Beslut: Medlemsmötet ger i uppdrag till styrelsen att se över gällande beslut från den 6 april 2020. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från styrelsen, medlemmarna och sektorerna ska sättas 

samman för att ta fram ett förslag.” 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har bestått av Maria Johanson (medlem), Ulrika Holmberg (sektorerna) samt Anki 

Lindholm, Cecilia Trehn och Rolf Björk (styrelsen). 

FUNKIS-TACK 

Benämning 

Klubbens system för att tacka sina medlemmar och funktionärer för att de hjälper till med olika 

uppgifter i klubbens verksamhet kallar vi ”Funkis-Tack”. För att omfattas av Funkis-Tack måste man 

vara medlem i GTBK, både vid utförande av insats och mottagande av tack. 

Syfte och bärande principer 

 Funkis-Tack syftar främst till att tacka och uppmuntra de medlemmar, funktionärer och 

förtroendevalda som väljer att lägga tid på att hjälpa till och utföra uppdrag för klubben utan 

att få arvode – ett sätt att ge något tillbaka och stimulera fler att vilja delta och bidra. 

 Funkis-Tack ska vara enkelt att använda och administrera.  

Klubbfunktionärer - uppdrag och roller 

Vi har följande typer av roller i klubbens verksamhet: 

 Förtroendevald (ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, suppleanter, valberedning och 

revisor) 

 Medlem med förtroendeuppdrag (sektorsansvarig, medlemsansvarig, webbansvarig) 

 Auktoriserad funktionär (domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, MH-figurant) 

 SBK-utbildad/certifierad instruktör 

 Övrig funktionär eller medlem som jobbar för klubben – inför, under och efter tävlingar, 

utbildning eller andra aktiviteter. Exempel på sådana funktionärer är:  

o Spårläggare, sökfigurant, mottagare, tidtagare, skrivare, hinderfixare, lots 

o Medhjälpare vid kurs 

o Medhjälpare i stugan: bemannar köket, håller ordning och städar 

o Områdesskötare: håller planer, material och övriga ytor i skick (gräsklippning, 

allmänt underhåll, städning toa mm) 

o Medlem som bidrar med övriga insatser inom klubben 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2021/10/Protokoll-Medlemsmote-2021-09-29.pdf
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Funktionärsrollerna inom klubben skiljer sig åt när det gäller omfattning och ansvar samt vilken typ 

av ersättning eller tack man kan få för utförd insats. Vissa funktionärer har rätt till ekonomisk 

ersättning och andra har inte det. Nedan följer en kort beskrivning av de olika varianterna. 

Arvode/ekonomisk ersättning från GTBK 

Följande klubbfunktionärer har rätt till arvode eller ekonomisk ersättning för tjänstgöring vid tävling 

eller utbildning anordnad av GTBK: 

 Auktoriserade funktionärer som omfattas av fastställda riktlinjer från Svenska 

Brukshundklubben (SBK), se bilaga 1. Som exempel kan nämnas att vid bruksprov har domare och 

skyddsfigurant rätt till arvode, medan tävlingsledare och tävlingssekreterare inte har det eftersom de är 

”interna”. Vid MH och MT har samtliga auktoriserade funktionärer rätt att ta ut arvode. 

 Klubbens SBK-utbildade/certifierade instruktörer, se villkor beskrivna i Villkor och ersättning 

till instruktörer 2020 på klubbens hemsida. 

För funktionärer vid Nosework-tävlingar gäller att de endast kan få arvode vid Svenska 

Noseworkklubbens (SNWK) egna arrangemang, alltså inte vid tävlingar i GTBK:s regi. Se bilaga 2. 

Tack och uppmuntran från GTBK 

För de klubbfunktionärer som inte omfattas av arvode/ekonomisk ersättning enligt ovan – eller väljer 

att avstå från det – finns tre olika typer av Funkis-Tack för arbetsinsatser under verksamhetsåret:  

1. Till alla medlemmar som har hjälpt till vid gemensamma arbetsdagar eller varit funktionär i 

klubben, oavsett roll: 

 Funkisfest – mat, dryck och skoj på klubben under sommarhalvåret. Ju fler som är med, 

desto bättre! 

2. Till förtroendevalda (styrelsen, valberedning, revisorer) i samband med årligt bokslut och 

verksamhetsplanering: 

 Sammankomst med enklare förtäring 

3. Till medlemmar som utfört en särskild prestation under verksamhetsåret: 

 En av GTBK betald avgift för deltagande i intern/extern kurs eller föreläsning, till en 

kostnad av max 2.000 kr.  

För att komma ifråga för denna typ av tack ska man ha utfört en extra stor arbetsinsats, t.ex 

haft flera olika roller och/eller uppdrag och dessutom hjälpt till med mycket inom klubben.   

Kursen eller föreläsningen tas under nästkommande verksamhetsår. Kan bara tas ut en (1) 

gång. Dvs, man kan inte dela upp beloppet och ta delar av det under nästkommande 

verksamhetsår.  

En medlem som uppfyller förutsättningarna kan för ett verksamhetsår omfattas av alla tre typerna av 

Funkis-Tack. 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2020/03/Villkor-och-ersa%CC%88ttning-instrukto%CC%88rer-GTBK-2020-2.pdf
http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2020/03/Villkor-och-ersa%CC%88ttning-instrukto%CC%88rer-GTBK-2020-2.pdf
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Reseersättningar 

Alla funktionärer har möjlighet att ta ut skattefri milersättning för resor till och från ett uppdrag för 

klubben enligt gällande belopp. Milersättningen för egen bil uppgår för närvarande till 18,50 kr per 

mil. 

Kostnader för Funkis-Tack 

Grovt uppskattade kostnader:  

 Funkisfest (30 pers x 300) 9.000  

 Kurs- och/eller föreläsningsavgifter (4 x 2.000) 8.000 

 Förtäring förtroendevalda (11 pers x 300 kr) 3.300 

Totalt ca 21.000 kr/år. 

Administration 

Funkis-Tack är avgränsat till vissa specifika villkor och situationer, för att det ska vara enkelt att 

använda och att administrera.  

Ett gott samarbete mellan sektorerna samt mellan sektorerna och styrelsen är en förutsättning för 

att administrationen ska fungera smidigt.  

Varje funktionär/medlem har dessutom ett eget ansvar att hålla koll på vilka uppdrag och insatser 

man har bidragit med under verksamhetsåret. För att underlätta ska varje sektor ha en lista uppsatt 

på klubben där man kan skriva upp sig. 

Styrelsen/medlemsansvarig eller annan medlem som utses av styrelsen, ansvarar för genomförande 

av Funkisfesten. Styrelsen tar också beslut om vem/vilka som ska få årets tack för särskild prestation, 

efter det att medlemmen har ansökt om det (förslag till blankett bifogas). 

Utvärdering 

En utvärdering av hur Funkis-Tack fungerar ska göras efter att vi har använt det under minst ett 

verksamhetsår. 

  

https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/beloppochprocent/2022.106.339cd9fe17d1714c07747c2.html?q=skattefri+milers%C3%A4ttning#h-Bilersattningmilersattning
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SBK - PRISLISTA FÖR ARVODE  
Länk till SBK funktion och rek arvode:    
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/arvoden/ 

Arvode 
Arvode (undantag banritningsarvode som utgår per tävling) utbetalas per dag, oavsett 
längden på funktionärsuppdraget aktuell dag. Arvoden lyder under skattelagen. 

Funktion Arvode 

Examinatorer 625 kr/examinationstillfälle 

Bruksprov 

Domare 500 kr 

Tävlingsledare, extern 500 kr 

Tävlingssekreterare, extern 500 kr 

Skyddsfigurant 500 kr 

IGP 

Domare 500 kr 

Tävlingsledare, extern 500 kr 

Tävlingssekreterare, extern 500 kr 

IGP-figurant 500 kr 

Lydnad 

Domare 500 kr 

Tävlingsledare, extern 500 kr 

Tävlingssekreterare, extern 500 kr 

Mondioring 

      Bilaga 1 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/arvoden/
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Funktion Arvode 

Domare 500 kr 

Tävlingsledare, extern 500 kr 

Tävlingssekreterare, extern 500 kr 

Mondioring-figurant 500 kr 

Rallylydnad 

Domare 500 kr/tävlingsdag + 300 
kr/tävling för banritning 2 banor 
sedan 50 kr per ytterligare bana 

Tävlingssekreterare, extern 500 kr 

Skrivare, extern 500 kr 

Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT) 

Mentalbeskrivare/domare 495 kr 

Testledare 495 kr 

Figurant med socialt 
samspel/avståndslek 

400 kr 

Figurant utan socialt 
samspel/avståndslek 

250 kr 

Exteriörbeskrivare 495 kr (Gäller 8 hundar. 
Därutöver 75 kr extra per hund) 

Praktiska domaraspritantprov 

Referensdomare 500 kr 

Provledare 500 kr 

Mentalkunskap 
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Funktion Arvode 

Lärare vid 
mentalkunskapskurs 
(regional/rasklubb) 

Enligt avtal 

Lärare vid 
mentalbeskrivarkurs 
(regional/rasklubb) 

Enligt avtal 

Lärare instruktörsutbildning Enligt avtal 

Räddningshund, certifikatprov 

Domare 400 kr 

Lärarkurser 

Lärare kurs Enligt avtal 

Instruktörslärare agility Enligt avtal 
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Svenska Nose Work klubben 

Arvoden 2021 

 

https://www.snwk.se/prov-tavling/avgifter-officiella-prov-och-tavlingar/ 

 

Arvoden tävlingsdomare 1500 kr/dag 
 

Aktuell arbetsgivaravgift tillkommer på arvodet. 
 

Reseersättning domare 18,50 kr/mil 

SNWK arvoderar och betalar reseersättning till domare och fakturerar faktisk 

kostnad till arrangör/anordnare. 
 

 

I det fall en tävlingsdomare anlitas för att döma ett doftprov så är det arrangören av 

doftprovet som ansvarar för samtliga omkostnader inkl. utbetalning av arvode. Arrangör 

samt domare skall i samråd bestämma lämpligt arvode för sådant uppdrag. Arrangör 

eller domare ansvarar själva för att betala eventuella arbetsgivaravgifter. 

 

https://www.snwk.se/avgifter/ 

Arvoden TL/TS, SNWK:s egna arrangemang 900kr/dag plus reseersättning 18,50/mil 

 

Arvoden validerare 1500kr/dag plus reseersättning 18,50/mil 

 

Arvoden utbildare/föreläsare 1500 kr/dag plus reseersättning 18,50/mil 

  

Bilaga 2 

https://www.snwk.se/prov-tavling/avgifter-officiella-prov-och-tavlingar/
https://www.snwk.se/avgifter/
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ANMÄLAN OM ”TACK” FÖR SÄRSKILD PRESTATION  

En av GTBK betald avgift för deltagande i intern/extern kurs eller föreläsning, till en kostnad av max 

2.000 kr.  Tas ut nästkommande verksamhetsår och endast en gång. 

 

Namn:  

Medlemsnummer:  

Mobilnummer:  

E-post: 

_____________________________________________________________________ 

 

Jag har under verksamhetsåret ______________ utfört en extra stor arbetsinsats, t ex haft olika 

roller och/eller uppdrag för klubben, funktionär på tävlingar, hjälpt till med mycket inom klubben (t 

ex bemannat kök, städat stugan, deltagit i städdagar och likande uppgifter för klubbens som det har 

funnits behov av). 

 

Typ av arbetsinsats Datum   Antal timmar Övrig kommentar 

    

    

    

    

    

    

  

 

Ort och datum 
 

 

Underskrift av funktionären/medlem 

 

Ort och datum 
 
 

Tillstyrkes av styrelsen 
 

 

 

Utkast – Version 1 


