
 

 

Reiseregning 

 

For alle reiser der medlem eller andre krever refusjon fra klubben må det 

brukes skjema «Reiseregning CKH» 

Dette gjelder alle typer reiser 

Styret for CKH gir retningslinjer for hva som dekkes av reiser i klubbens regi.  Disse reglene kan til 

enhver tid endres ved nytt vedtak, for eksempel av budsjettmessige hensyn eller ved omprioritering 

av midler til bestemte formål.  Endringer i regelverk for reiser vil bli kunngjort på klubbens nettsider. 

I 2018 og inntil videre gis det støtte for ungdom og barn til reiser og deltakelse på lokale ritt (lokal = 

innenfor Rogaland).  Innenfor denne ordningen dekkes reise og påmelding og begge deler må påføres 

reiseregningen med angivelse av deltakers navn og arrangement. 

Kjøring dekkes etter statens sats for skattefri godtgjørelse på kr 3,5 pr km.  Det gis ingen 

passasjertillegg, men vi oppfordrer likevel til at det kjøres flere i samme bil så langt dette er praktisk 

mulig. 

For aktive i aldersbestemte klasser samt junior og senior kan det gis støtte til reiser etter egen 

avtale/vedtak.  Reiseregning skal i disse tilfellene benyttes for både reise, påmelding og evt. opphold. 

Veteraner gis ikke støtte til individuelle reiser.  Her velger klubben heller å gi støtte til 

fellesarrangementer, sosiale turer etc., da etter eget vedtak i hvert enkelt tilfelle.  Reiseregning skal i 

så fall også brukes der enkeltmedlem legger ut for gruppen. 

Skjema for reiseregning skal også brukes for administrative reiser, til kurs osv. 

Utfylt og signert skjema oversendes til kasserer så snart som mulig etter at reisen er foretatt. 

Kvitteringer legges ved skjema.   Husk å påføre ditt kontonummer. 

På grunn av krav til bokføring vil det ikke bli gitt refusjon uten gyldig bilag/kvitteringer for reise, 

påmelding etc.  Spør kasserer dersom du er i tvil om hva som er et gyldig bilag. 

Kasserer avgjør om en reiseregning trenger attestasjon fra styreleder eller styret før utbetaling. 

Elektronisk oversending av skjema med bilag må skje i form av et vedlegg i PDF eller tilsvarende 

format. 
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