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Ekonomirutin för 
Förbundstävlingar 2020–2021 
I samband med tävlingar – gällande nationella tävlingar och Elitserietävlingar 

 
I syfte att utjämna kostnader och intäkter mellan arrangörsföreningar av elitserietävlingar, 
synkrokval och SKF-trofén tydliggörs här hanteringen av de ekonomiska rutinerna säsongen 
2020/2021. 
 

Rutinbeskrivning  
 

• Svenska konståkningsförbundet (SKF) tar in samtliga anmälningsavgifter för tävlingen. Detta 
sker genom att förbundet efter varje genomförd tävling fakturerar arrangörsföreningen 

• SKF tar alla kostnader för de tekniska funktionärernas resor, traktamenten och arvoden. SKF 
tar även samtliga kostnader för medaljer, plaketter och pins.  

• Arrangören tar logikostnader för tekniska funktionärer samt kostnad för ishall/arena. Det är 
viktigt att logipriserna förhandlas i syfte att få ned hotellkostnaderna.  

• Tekniska funktionärer betalar för måltider direkt till arrangören – kontant eller swish. 
• SKF tar kostnaden för frakten av utrustningen och ingen hyra utgår.  

• Arrangören behåller alla intäkter från eventuella sponsorer och övrig försäljning. 
 
När säsongen är genomförd fördelas överskottet inklusive utjämningspengen lika mellan alla 
arrangörer + SKF med undantag för att viss viktning kan ske av utjämningspengen för att jämna ut 
logikostnad för tekniska funktionärer. Med säsongen 2019-2020 som underlag innebär en sådan 
fördelning ca 30 000 kr per tävling till respektive arrangör.  
 
Inför säsongen 20/21 har utjämningspengen införts även för A-tävlingar vilket innebär en ökning av 
fördelningen, preliminärt med ytterligare 15 000 kr/genomförd tävling.  
 
Dessutom tar SKF 30% av samtliga entréintäkter från deltävlingar i elitserien, synkrokval och SKF-
trofen. 
 
När arrangörsrapporten är komplett ifylld inklusive inskickade filer1 betalas en grundpenning på  
15 tkr /tävling från utjämningspengen ut. Resterande del betalas ut efter säsongen avslutats.  
Om arrangörsrapporten skickas in ofullständig, eller inte alls erhåller arrangörsföreningen ingen del 
av utjämningspengen.  
 
 
 

 
1 Kopia på fakturan avseende logikostnad för tekniska funktionär skickas till anna.tjernstrom@skatesweden.se  
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Matris:  
 
 

Kostnader Arrangör SKF Kommentar 

1 Resor tekniska funktionärer    X Via resebyrå eller reseräkning 

2 Arvoden tekniska funktionärer   X Via reseräkning 

3 Traktamenten tekniska funktionärer   X Via reseräkning 

4 Tävlingsutrustning frakter   X Faktureras SKF direkt utan att passera arrangör 

5 Medaljer   X Faktureras SKF direkt utan att passera arrangör 

6 Minnespris (plakett, pin el dyl)   X Faktureras SKF direkt utan att passera arrangör 

7 Logi tekniska funktionärer* X   Betalas av arrangören 

8 Måltider tekniska funktionärer  X  Betalas av arrangören 

9 Arena  X  Betalas av arrangören 

      

Intäkter       

10 Anmälningsavgifter   X SKF fakturerar arrangör med IndTA som underlag 

11 Streamingintäkter från Solidsport  X  

12 Sponsorer X     

13 Egen försäljning X     

14 Betalning måltider tekniska funktionärer ** X   Tekniska funktionären betalar till arrangören 

15 Ev entréintäkter 70% 30%   
     

* Antal loginätter viktas med utjämningspengen    

** Tekniska funktionären betalar alltid självkostnadspris kontant eller swish direkt till arrangören 

 
 
 


