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Motion 2:  RESEBIDRAGSPOLICY  

 

NBF:s styrelse skriver i protokoll 2017-01-15 §7 p1: AL redovisar förslag på text för 
resebidragspolicy. GN bereder frågan till beslut nästa möte. 
NBF:s styrelse tar beslut i frågan, se protokoll 2017-03-12 §7. Resebidragspolicyn finns utlagd 
på NBF:s hemsida. 

 

I policyn under rubrik SM-finaler i Örebro finns att läsa: ... "Reseersättning till SM-veckan i 
Örebro delas bara ut en gång per person och år. Den som kvalificerat sig till flera finaler kan 
således ej få dubbel ersättning." 
 
För varje SM-final där DM-finalister kvalificerat sig, betalar SBF ut resebidrag utifrån 
respektive distrikts andel av alla distrikts deltagande spelare. Praktiskt ekonomiskt går det till 
så att SBF - via distriktets ruterkonto - tar betalt för startavgifter i SM och ger resebidrag. 
Mellanskillnaden sätts in som "en klump" på ruterkontot. 
 
Ett par som kvalificerat sig till SM-spel i t ex två finaler, kan spela den ena finalen i början av 
veckan medan den andra finalen ligger i slutet av SM-veckan. Kostnaden blir mycket högre 
än om man bara spelar en final och sedan åker hem, dvs hotellrum och fördyrade 
matkostnader under dagar mellan finalspelen.  
 
Distriktet har ofta svårt att fylla platserna DM-tävlingarna och med det beslut man nu tagit, 
så kanske det inte uppmuntrar särskilt mycket till att delta i mer än ett DM om man skulle 
"råka" vinna det första man spelar. Intressant är också att NBF, i de fall det inträffar, "lägger 
beslag" på de resebidrag som SBF betalar ut för de finalister som gjort sig förtjänt av 
finalspel i SM.  
Finns det en tanke om att en "upprepad" DM-segrare ska lämna återbud av ekonomiska skäl, 
så att nästa på listan får åka till SM istället? Till råga på allt är det inskrivet i policyn att 
finalist får bidraget i efterskott. 
 
Jag yrkar på att årsmötet beslutar  
 
-  att de som kvalificerat sig till av SBF betalda finalplatser, ska erhålla resebidrag för alla de 
finalplatser de gjort sig förtjänta av, oavsett hur många de är. 
 
- att bidragen ska utbetalas så snart finalisterna tackat ja till SM-spel. 
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