Regler for reiser/utgifter betalt av Norges Ake-, Bobog Skeletonforbund

Generelt ved reiser/utgifter.
Alle reiser/utgifter skal godkjennes av styret, sportssjef eller
generalsekretær.
NABSF benytter som hovedregel reise etter regning. NABSF dekker
generelt rimeligste reisemåte. Det oppfordres til å holde kostnadene så
lave som mulig.
Reiseregning
Det skal fylles ut reiseregning for hver reise. NABSFs skjema for
reiseoppgjør skal benyttes. Alle kvitteringer vedlegges reiseregningen.
Husk å påføre formål med reisen/utgiften.
Reiseregningen sammen med originale kvitteringer sendes NABSF
innen 30 dager etter at reisen er avsluttet. Senere innsendte
reiseregninger kan ikke påregnes dekket. Alle bilag nummereres og
spesifiseres ved nummer i kolonnen ”Bilag nr.:”
Skjema og kvitteringer kan scannes og sendes til abs@nabsf.no
Flyreiser
Flybilletter som bestilles av den reisende selv og som NABSF skal
refundere, dekkes inntil idrettspris eller andre tilsvarende rabatt-tilbud.
Flybilletter er som regel billigst via internett og må da bestilles og betales
av den enkelte.
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Overnatting
Bestilling av hotell gjøres gjennom NABSFs kontor slik at vi kan benytte
oss av vår gjeldende barteravtale.
Dersom man ikke får/kan benytte barter-rom, kan den reisende bestille
hotell selv og få refundert utlegget. Vi oppfordrer til bruk av vår
samarbeidspartner (Choice) såfremt det ikke finnes rimeligere eller mer
hensiktsmessige alternativ. Rabattkoden på Choice er 60273960
Kjøregodtgjørelse
Brukes egen bil gis det km-godtgjørelse etter Statens satser inntil
Skattedirektoratets trekkfrie forskuddssatser som for tiden er kr 3,50 per
km.
Passasjertillegg per person og km er kr 1,-.
Bompenger og parkeringsutgifter dekkes av NABSF. Parkeringsbøter
dekkes ikke.
Ektefelle med på reisen
Ektefelle må selv betale for reise, opphold og utgifter il mat. Det skal
fremgå av regningen at dette er trukket ifra. Ektefelle betaler mellomlegg
enkelt/dobbeltrom osv.
Anmodning om utbetaling av forskudd
For utgifter som ikke bestiller selv kan forskuttere kan skjema for
anmodning om utbetaling av forskudd benyttes. Dette må sendes
abs@nabsf.no normal utbetalingstid er ca 1 uke.
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