Økonomiske retningslinjer
for arrangementer i raceregi
Raceledelsen for Flatcoated Retriever har på møde den 2. februar 2014
besluttet at indføre økonomiske retningslinjer i forbindelse med afholdelse af
arrangementer i raceregi.
For at skabe økonomisk ensartethed for de afholdte arrangementer i raceregi
er disse retningslinjer blevet udarbejdet.
Tovholderen for arrangementerne skal følge følgende retningslinjer:
1. Udgifter afholdt i forbindelse med arrangementet skal dokumenteres.
2. Udgiftsniveau til hjælpere, dommere, prøveleder og terrænvært er
følgende:
Hjælpere
Dommere
Prøveleder/Prøvelederassistent

100 kr. pr. hjælper
100 kr. pr. dommer
200-250 kr. pr. pers.

Terrænvært
Da det afhænger af terræn, er der ikke fastsat et beløb til dette.
3. Udgiftsniveau til fællesspisning er kr. 100-150 kr. pr. pers.
Der er deltagerbetaling på 50% af den faktiske udgifter pr. pers.
Deltagerbetaling betales ved tilmelding til racens konto.
4. Udbetales der kørsel til dommere/prøveleder sker dette efter statens
takster.
For at minimere udgifterne forventes det, at dommere samkører i det
omfang, det er muligt.
Det skal være angivet, hvor man kører fra og hvor man kører til.
Det bør dog bestræbes, at dommere/prøveleder ikke får udbetalt
kørselsgodtgørelse kontant, men at den enkelte indsender kørselsafregning
til kassereren, der herefter afregner til den enkeltes konto.
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5. Efter afholdt arrangement fremsendes regnskab på regnskabsark, der er
udleveret af kassereren.
Regnskabet skal være kassereren i hænde 14 dage efter arrangementets
afholdelse.
6. Overskud skal indbetales til racens konto 2720-0743552962.
7. Underskud vil blive refunderet af kassereren efter godkendt regnskab for
det enkelte arrangement. Personen, der skal have refunderet underskuddet,
skal i regnskabsark anføre kontonr.
8. Den person, der har haft udlæg til udgifter, skal anføre sit navn og kontonr.
på bilaget, hvorefter kassereren vil refundere de godkendte afholdte
udgifter.
9. Ved køb af gaver ud over ovenstående skal bilag være anført med navn på
modtageren.
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