RIKTLINJER
Kostnader vid deltagande i Svenska Mästerskap eller
Landslagsuppdrag.
Bakgrund:
Under våren 2011 har representanter för Bordtennissektionen i Åsa IF deltagit i SM.
Frågan har då kommit upp, om huvudstyrelsen skall stå för dessa kostnader. Frågan
diskuterades vid möte i huvudstyrelsen 2011-05-02. Undertecknad fick uppdraget att,
tillsammans med Tore Johansson, utreda frågan och återkomma med riktlinjer för
fortsatt likartad behandling.
Vad vill Åsa IF och hur vill vi agera?
Vi anser att så många ungdomar som möjligt skall stimuleras att delta i elitsammanhang
i Sverige. Detta gäller våra verksamheter inom bordtennis, innebandy och fotboll. Vi ser
gärna att vi har många ungdomar som deltar i läger, turneringar och tävlingar på
distriktsnivå (Halland) och/eller regionnivå (Götaland) I dessa aktiviteter skall respektive
specialförbund inom distriktet och/eller respektive sektion inom Åsa IF svara för
kostnaderna. Respektive sektion svarar för vilka ungdomar, som skall representera Åsa
IF. Det kan och skall vara öppet för ungdomar, att själva stå för kostnader vid egen
anmälan.
Landslagsuppdrag
Vid erbjudande om att delta i landslagsuppdrag för Sverige, skall Riksförbundet i första
hand stå för kostnaderna. Behövs ekonomiskt stöd för resa och/eller uppehälle, som ej
ersätts av Riksförbund, skall detta ersättas av Huvudstyrelsen inom Åsa IF.
Svenska Mästerskap
Bordtennis
För deltagande i Svenska Mästerskap, skall Bordtennissektionen göra en saklig
bedömning om de resultatmässiga förutsättningarna för deltagande. Varje verksamhetsår
kan max, 3 deltagare från Bordtennissektionen delta i Svenska Mästerskap. Utlägg för
anmälan, resa och uppehälle skall då ersättas av Huvudstyrelsen. För ungdomar, under
15 år, kan utlägg för en förälder eller ledare eventuellt ersättas av Huvudstyrelsen. Om
flera deltagare skulle vara aktuella för deltagande från Bordtennissektionen, skall
framställan göras till huvudstyrelsen, för särskild behandling. Deltagande sker i Åsa IF:s
dräkt och färger.
Innebandy
Ungdomslag från Innebandysektionen skall kunna deltaga i Svenska Mästerskap. För
deltagande i lokala och regionala uttagningar till slutspel står Innebandysektionen för
kostnader för anmälan, resor och eventuell övernattning. Vid eventuellt slutspel på
Riksnivå,
med deltagande i Åsa IFs dräkt och färger, svarar Huvudstyrelsen för kostnader, som
inte Svenska Innebandyförbundet står för.
Fotboll
För ungdomslag i fotboll finns inga Svenska Mästerskap. Nike Premier Cup finns för 1314 årslag. Slutspel finns på Riksnivå. Riktlinjer som för innebandy
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