Belöningssystem vid ideellt arbete i Ale BK
På medlemsmötet 18 oktober 2012 togs beslut om att ett belöningssystem ska
införas för aktiva medlemmar vid ideellt arbete för klubben.
Detta dokument är utarbetat av Ale BKs styrelse och godkänt av årsmötet 2013-0217 och ska gälla från 2013-01-13.
Många av Ale BKs medlemmar lägger en stor del av sin fritid på ideellt klubbarbete.
Ett belöningssystem fanns för flera år sedan, men under de senaste åren har allt
detta arbete skett utan någon form av ersättning/belöning. För att dels belöna de som
redan är aktiva och förhoppningsvis stimulera fler att bidra till klubbarbetet har
styrelsen arbetat fram dessa principer för belöningssystemet. Grunden till systemet
har vi lånat från några andra lokalklubbar i västra distriktet där systemet fungerat väl i
många år. Vi har sedan arbetat om det utifrån Ale BKs verksamhet och behov.
Intjänande av poäng: Med några få undantag gäller principen att ideellt arbete för
Ale BK ger medlem 1 poäng för en hel dag, 0.5 poäng för en halvdag och 0.25 poäng
för upp till 3 timmars arbete. Det går inte att specificera allt arbete/alla uppgifter som
sköts på klubben. Allt arbete, även ej specificerat i detta dokument, belönas därför
utifrån nedlagd tid enligt denna princip.
Redovisning av poäng: Medlem bokför själv sina poäng i ett för ändamålet skapat
formulär på hemsidan. Poäng kan sparas i upp till fem (5) år. En person ur styrelsen
ansvarar för att kontrollera att inrapoorteringen stämmer med nedlagt arbete.
Uttag av poäng: Görs i slutet av varje år. 1 poäng motsvarar i de flesta fall ca 50 kr
vid uttag. Poäng kan aldrig bytas mot kontanter! Man kan inte heller mixa
belöningspoäng och kontanter. I det fall belöningssystemet av någon anledning
skulle avslutas/avskaffas, kan inga fordringar ställas mot Ale BK.
Uttag kan göras endast för kurser/aktiviteter m m arrangerade av Ale BK och bokförs
i för ändamålet särskilt utformat formulär på hemsidan. Eventuella avvikelser från
tabellerna nedan eller andra önskemål behandlas av styrelsen.
Ansvarig: En person ut styrelsen har årsvis ansvaret och ser till att inrapporterade
poäng och uttag fungerar, och rapporterar i slutet av året till kassören vilka uttag som
har gjorts av vilka medlemmar. Ansvarig styrelsemedlem ser till att det önskade
uttaget kommer medlemmen tillhanda, och att kurs- resp. tävlingsansvariga får
information om att medlemmen vill ta ut önskad kurs/aktivitet i poäng under
kommande år.
Uttag av poäng för tävling: Vid uttag av poäng för tävling kan ej poäng/kontanter
mixas. Antingen betalar man via SBK tävling eller meddelar poängansvarig i
styrelsen att man vill betala under nästkommande år en eller flera tävlingar med
intjänade poäng.
Funktionärsutbildning; Funktionärsutbildning, t ex instruktör/TL/Domare/skrivare
varken ger eller "kostar" poäng.
Frågor besvaras av styrelsen.

Intjänande av poäng vid ideellt arbete i Ale BK
Samtliga tävlingar (lydnad/rallylydnad/spår/sök/rapport)
Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Samtliga funktionärer
Samtliga funktionärer
Tävlingssekreterare
Ale BKs egna domare

Heldag, mer än 4h
Halvdag, upp till 4h
Anmälningar m m

1 dagar
0,5 dag
Nedlagd tid
Nedlagd tid

1
0,5
x
x

Spårtävling
Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Tävlingsledare, spår
Spårläggare

Inkl förberedelser
Inkl förberedelser

3 dagar
1 dag

3
1

Söktävling
Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Iordningsställande
Tävlingsledare sök
Sökfigurant

Ny ruta
Inkl förberedelser

2 dagar
1,5 dag
1 dag

2
1,5
1

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Iordningsställande
TL rapport
Skytt

Ny sträcka
Inkl förberedelser

2 dagar
1,5 dag
1 dag

2
1,5
1

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Instruktör-terminskurs
Instruktör helgkurs
Hjälpinstruktör-termin

Ca 20-30 h
Ca 15-20 h
Ca 20-30 h

10 tillfällen
5 dagar
10 tillfällen

10
5
5

Rapporttävling

Kurser

Övrigt
Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Städdag
Gräsklippning
Övrigt underhåll
Städning stuga/tillfälle
Träningsvärd
PR-arbete
Styrelse/kommittéer
Repr. uppdrag

Heldag

1 dag
0,5 dagar
0,5 dagar
Upp till 4 h
Upp till 2 h
Nedlagd tid
Upp till 3 h
Upp till 3 h

1
0,5
0,5
0,5
0,25
x
0,5
0,5

Stuga/omgivning

Rapporten m m
Per mötestillfälle
Per mötestillfälle

Uttag av poäng vid ideellt arbete i Ale BK
Aktivitet

Kommentar

Ca värde

Poänguttag

Kurs/föreläsning
Kurs/föreläsning
Terminskurs
Tävling på Ale BK
Tävling på Ale BK
Klubbkläder
Klubbkläder
Klubbkläder
Klubbkläder
Klubbkläder

Heldag
Halvdag
Ca 20-30 h
Bruks/lydnad
Rallylydnad
Boberg hundförartröja
Boberg softshelljacka
Tromsö hundförarjacka
Pikétröja
Boberg hundförarväst

300 kr
150 kr
1000-1200 kr
225 kr
110 kr
200 kr
400 kr
700 kr
100 kr
300 kr

6
3
20-24
4
2
4
8
14
2
6

