
Villkor  och  ersättning  för  instruktörer  på  GTBK  
  

1.   Alla  instruktörer  med  huvudansvar  för  en  kurs  ska  vara  certifierade  SBK  instruktörer  
alternativt  genomgått  instruktörsutbildning  och  kursen  är  en  examinationskurs.  Det  
går  att  vara  medhjälpare  utan  att  vara  certifierad  instruktör.  

2.   Kursens  innehåll,  kurstillfällen,  antal  deltagare  och  kursavgift  ska  godkännas  av  HUS-‐
ansvarig.  HUS-‐ansvarig  svarar  för  att  kurstillfällena  inte  krockar  med  andra  aktiviteter  
inlagda  i  webbkalendern  samt  att  kursavgift  och  antalet  deltagare  är  rimligt.  

3.   HUS-‐ansvarig  publicerar  kursen  på  www.gnesta-‐trosa-‐bk.se  och  på  Simple  Signup,  
samt  anmäler  kursen  till  Studiefrämjandet.  

4.   Instruktören  ansvarar  för  att  registrera  antalet  timmar  och  deltagare  till  
Studiefrämjandet,  så  att  klubben  får  bidrag  för  den  aktuella  kursen.  Denna  
administration  ansvarar  instruktören  själv  för.  

5.   Instruktören  hanterar  all  kommunikation  med  kursdeltagarna  efter  att  kursen  har  
stängts  och  HUS-‐ansvarig  skickat  deltagarförteckningen.  

6.   Instruktören  förbinder  sig  att  genomföra  publicerade  kurser  enligt  plan.  Detta  gäller  
även  om  det  bara  är  någon  eller  några  ekipage  som  anmält  sig.  

7.   Ersättning  inklusive  moms  utgår  med  40  procent  av  summan  av  de  inbetalda  
kursavgifterna,  minus  eventuella  kostnader  för  kursen  som  klubben  har.  Det  gäller  
även  kostnader  för  utbildning  av  instruktören  ifråga.  Studiefrämjandets  bidrag  räknas  
enligt  detta  inte  in  vid  beräkning  av  instruktörsarvode.  Maxbeloppet  för  ersättning  
är  dock  480  kr  per  studietimme  inkl.  moms.  Beloppet  baseras  på  40  procent  av  
klubbens  intäkter  av  två  deltagare.  

8.   Om  en  kurs  har  flera  instruktörer  delar  instruktörerna  på  den  ersättning  som  utgår.  
9.   Reseersättning  utgår  utöver  den  ersättning  som  instruktören  får  för  sitt  arbete.  
10.  Faktura  skickas  till  kassor@gtbk.se.  För  att  få  ersättning  behöver  instruktören  ha  ett  

eget  företag  alternativt  anlita  ett  bolag  för  egenanställda,  som  sköter  faktureringen.  
Observera  att  klubben  inte  är  arbetsgivare  och  därför  inte  heller  betalar  sociala  
avgifter.  

11.  Ersättning  utbetalas  efter  att  kursen  har  avslutats,  deltagare  och  studietillfällen  är  
registrerade  hos  Studiefrämjandet  och  kursutvärderingar  inkommit  till  HUS-‐ansvarig.  

12.  Ersättningen  är  frivillig.  HUS-‐ansvarig  och  instruktör  kan  komma  överens  om  andra  
villkor,  men  om  de  medför  ökad  kostnad  för  GTBK  ska  de  godkännas  av  styrelsen.  

  
     


