
     

 
RESOR OCH LOGI 
                                             Datum: 2022-02-16 

 

 
Lejonkulan Petanque Club Telefon: 070 - 557 82 77 
c/o Johan Nilsson Bankgiro: 695 - 1644 
Westmansgatan 42 lgh 1202 Swish: 123 197 58 87 
582 16  LINKÖPING e-mail: ordforande@lejonkulan-pc.se  
 Hemsida www.lejonkulan-pc.se 
 

 
Allmänt 
Detta dokument tydliggör vad som gäller beträffande resor och logi då spelare representerar 
klubben.  
 
Logi 
UKs bokningssamordnare (Lars Liljeqvist) samordnar boendefrågor med respektive lagledare. Alla 
boendekostnader täcks av den sk Spelareavgiften, se nedan. 
 
Logi skall, om så möjligt, bokas på vandrarhem eller på de hotellkedjor som har avtal med RF. 
Logikostnaden betalas antingen av lagledaren genom utlägg eller faktureras klubben. Faktura ställs 
till ekonomi@lejonkulan-pc.se. 
 
Om någon inte vill eller inte kan sova i våningssäng eller vill ha enkelrum så möter det inga hinder 
förutsatt att vederbörande själv står för mellanskillnaden i rumskostnad. Klubben anser att det är 
viktigt för lagsammanhållningen att laget bor så samlat som möjligt. 
 
Ekonomi 
Alla underlag såsom reseräkning och utlägg skickas per e-post till respektive lagledare som 
attesterar genom att skicka underlaget vidare till kassören, se nedan. Samtliga utlägg kräver kvitto. 
Papperskopior, kvitton mm kan lämnas till kassören via ”postlådan” i boulehallen. 
 
Kommunikation med kassören 
All kommunikation med kassören sker via e-post: ekonomi@lejonkulan-pc.se 
 
 

Resor 
Resekostnaden uträknas normalt för fulla bilar. Alltså 8 personer = lika med ett serielag = 2 bilar. 
Ingår icke spelande lagledare hanteras detta från fall till fall. Utsedd lagledare samordnar resan. 
Antalet bilar kan behöva justeras om spelarna saknar körkort. I de fall enskilda resor företas på 
annat sätt avtalas om ersättning mellan lagledaren och kassören för respektive fall innan resan. 
 
Lagen ska åka till spelorten samma dag som spelet börjar om det sker på någon av följande orter: 
Linköping, Norrköping, Motala, Tranås, Nässjö, Gränna, Jönköping eller Västervik eller annan ort 
med likvärdigt reseavstånd.  
 
Vid spel på annan ort än de ovan angivna företas utresa dagen innan spel medan hemresan normalt 
sker samma dag som spelet avslutas. Vid spel på Gotland eller i Norrland fattas beslut från fall till 
fall av styrelsen beträffande transportmedel och avresa.  
 
Klubben svarar för samtliga resekostnader under följande förutsättningar:  

• Medlem som håller med bil ersätts med den kilometerersättning som gäller i det 

statliga traktamentet, den skattebefriade delen, f.n. 1,85 kr per km. 
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• Egna bilar skall, så långt möjligt utnyttjas kostnadseffektivt d.v.s. 4 personer per bil. 

Föraren upprättar reseräkning och skickar den till lagledaren för attest. 

• Om spelare väljer annat färdsätt svarar hen själv för uppkomna merkostnader. För 

ersättning i dessa fall fordras styrelsebeslut. 

• Resor kan även företas med tåg och/eller hyrd minibuss vilket kräver beslut av 

styrelsen. Sammantagen totalkostnad och tidsåtgång ska beaktas vid val av färdsätt 

för långa resor. 

 

Måltider 
Frukost 
Kostnaden för frukost ingår normalt i logikostnaden, i de fall den inte gör det står klubben för de 
kostnader som uppstår vid inköp av frukost – kan t.ex. förekomma när övernattning sker i 
campingstugor. Dessa inköp görs av lagledaren som redovisar till kassören.  
 
Lunch 
Klubben bedömer det som viktigt, för klubbkänsla och sammanhållning i laget, att spelarna i 
respektive trupp intar en gemensam lunch där så är möjligt. Lagledaren sammanställer och 
beställer och lagmedlemmarna betalar sin del. Samordning kan behöva ske då flera lagledare är på 
samma spelplats och arrangören kräver att lunchen beställs klubbvis. Lagledaren beställer då i god 
tid lunch enligt inbjudan genom kassören, som samordnar beställningarna från de olika lagledarna. 
på e-post: ekonomi@lejonkulan-pc.se 
 
Om arrangören inte tillhandahåller lunch skall lagledaren om möjligt tillse att gemensam lunch 
intas. Lagledaren samordnar betalning vid behov och lämnar underlag till kassören i de fall klubben 
betalar luncherna. Om betalning inte sker till lagledaren på plats vidarefaktureras luncherna av 
kassören, ihop med Spelavgifterna, till berörda spelare efter säsongens slut. 
 
Spelareavgift 
Samtliga vuxna spelare betalar en Spelareavgift om 200 kronor per speldag oavsett spelort, 
boendeform och val av transportsätt. Juniorer och yngre spelare spelar gratis. Underlag för 
Spelareavgift sammanställs av respektive lagledare efter varje avslutat uppdrag och sammanställs 
av kassören som fakturerar spelarna efter avslutad säsong, inom- resp. utomhus. 
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