Riktlinjer för representation i
Svenska Bandyförbundet
Beslutad av Förbundsstyrelsen den 24 mars 2017.

Syftet med riktlinjer
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra grundläggande regler och definitioner för representation
samt att fastställa ansvar.
Riktlinjerna gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i styrelse, kommittéer och vid uppdrag i
arbetsgrupper, projekt och i tävlingssammanhang.
Riktlinjerna omfattar extern och intern representation, vissa personalvårdsförmåner och gäller vid
uppvaktningar.
Föreningarnas och deras medlemmars förtroende är av allra största betydelse för Svenska
Bandyförbundet (SBF), och Svenska Bandyförbundets anställda och förtroendevalda ska alltid agera
på ett föredömligt och försvarbart sätt.
Representation är när anställda eller förtroendevalda bjuder på lunch, middag, kaffe, gåvor,
inträdesbiljetter eller evenemangskostnader till personer i andra organisationer, extern
representation, eller till andra anställda eller förtroendevald i SBF, intern representation.
All representation ska vara måttfull och ske kostnadsmedvetet och ha direkt samband med SBF:s
verksamhet.

Intern representation
Intern representation riktar sig till anställda och föroroenevalda. Externa gäster kan delta i intern
representation om syftet med medverkan stämmer med den interna representationen. Även vid
intern representation bör försiktighet iakttas vid ofta förekommande representation mot en och
samma person eller grupp av personer.
Måltider
Måttfullhet och kostnadsmedvetenhet ska gälla vid intern representation.
Exempel på där skattefria måltider kan ingå i samband med intern representation.
Styrelsen och centrala kommittéer
Enklare förtäring ingår vid möten som omfattar större delen av dagen.

Informationsmöten
Måltid kan ingå vid enstaka tillfällen.

Teambuilding eller kick-off
Gäller i första hand personalen men kan ske även för styrelsen eller kommittéer.
Trivselaktivitet kan ingå.
Personalfester
Kan ske högst två gånger per år. Julbord räknas som personalfest
Interna kurser och planeringskonferenser
Gemensamma måltidsarrangemang gäller normalt

Arbetsmöten
Luncher vid arbetsmöten är inte intern representation och s.k. lunchmöten ska normalt inte
förekomma.
För förtroendevalda gäller att kostnader för måltider i samband med arbetsmöten ersätts mot kvitto.

Personalvård
Exempel på där personalvård kan förekomma:
Kondoleansblomma vid anställdas eller förtroendevaldas bortgång
Blomma vid längre tids sjukdom
Julgåva till anställda

Inträdeskort, SM-finalerna och Bandygalan
Ledamöter i Styrelsen och aktiva ledamöter i de centrala kommittéerna erhåller inträdeskort
gällande bandymatcher anordnade av SBF och två inträdesbiljetter till SM-finalerna.
Ledamöter i Styrelsen och aktiva ledamöter i de centrala kommittéerna erhåller en biljett till
Bandygalan.
Biljett till SM-finalerna och Bandygalan kan också erbjudas till person som utfört särskilt förtjänstfullt
arbete som gagnat SBF:s verksamhet och utveckling.

Extern representation
Syftet med extern representation är att främja SBF:s utåtriktade kontakter och stödja evenemang
som syftar till att utveckla bandysporten.
Representationen kan bestå av måltid, mindre gåva eller blommor.
Vid extern representation bör antalet deltagare från SBF inte vara alltför stort och normalt inte
överstiga antalet gäster. Försiktighet bör iakttas vid ofta förekommande representation mot en och
samma person eller grupper av personer.

Exempel på extern representation
Besök vars syfte är att knyta eller vidareutveckla kontakter som främjar SBF:s verksamhet och
utveckling.
Internationella besök av Internationella Bandyförbundet (FIB) eller andra nationsförbund för att
utveckla samarbetet.
Affärskontakter vid förhandlingar om samverkan och sponsring.
Uppmärksammande av goda prestationer både inom SBF och i andra förbund.
Invigningar av nya arenor eller nya verksamheter

Uppvaktningar och Jubileer
Föreningar
Föreningar som fyller 50, 75 eller 100 år och som har aktiv bandyverksamhet bör uppvaktas som
regel och speciellt i de fall ett särskilt jubileumsfirande arrangeras och till vilket SBF är inbjudet.
Uppvaktningen sker i form av presentkort eller med present ur ett förutbestämt sortiment av t.ex.
glas eller porslin.
Riktlinjer för värdet:
50 år: 2 000 kronor
75år: 5 000 kronor
100 år: 10 000 kronor
Om SBF inbjuds till andra jubileer uppvaktas som regel med blommor och en mindre gåva.
SBF:s kansli och respektive SDF ansvarar för bevakningen av aktuella jubileer.

Uppvaktningen ombesörjs av ledamot i SBF:s styrelse, Generalsekreterare eller representant från
styrelsen i aktuellt SDF.

Förtroendevalda och anställda
Utmärkelser för ledare i form av diplom, medaljer och plaketter återfinns i särskild PM på SBF:s
hemsida.
Följande riktlinjer gäller för anställda och ledamöter i styrelse och centrala kommittéer:
Avgång efter minst 10 år
Ordförande eller närmaste chef avgör lämplig uppvaktning. Som regel överlämnas en gåva till ett
värde på 1000 kronor.
Vid mycket lång period som förtroendevald eller anställd kan en gåva överlämnas till ett värde som
gäller inom ramen för gällande skatteregler
Födelsedag 50 år
Uppvaktning sker med en gåva till ett värde på 500 kronor och blommor.
Ansvarig för uppvaktningen är respektive ordförande
Övriga jämna födelsedagar
Respektive ordförande avgör om uppvaktnings ska ske. Uppvaktning sker som regel med blommor.

Servering av alkohol
Det är viktigt att vara medveten om att allmänheten och media ställer större krav på oss i SBF när det
gäller bruket av alkohol och förhållandet till alkohol.
Bedömningen av när alkohol kan serveras i samband med måltid ska alltid ske restriktivt.

Extern representation
Den som är värd för SBF avgör vad som är lämpligt att serveras. I normalfallet får som mest två glas
vin, cider eller två flaskor öl serveras.

Intern representation
Servering av alkoholhaltiga drycker i samband med måltid ska ske mycket restriktivt och endast vid
speciella tillfällen. Serveringen ska alltid godkännas av styrelsens ordförande, kanslichef eller
ordförande i kommitté.
Två glas vin eller cider eller två flaskor öl får som mest serveras vid speciella tillfällen.
Servering av alkoholhaltiga drycker får inte ske på SBF:s bekostnad vid interna konferenser eller
kurser.

Landslagen
För SBF:s samtliga landslag gäller bestämmelserna i ”Policy för Svensk Bandys
landslagsrepresentanter”.
Beträffande bruket av alkohol gäller följande:
Det råder nolltolerans för hela truppen mot användandet av alkohol och andra berusningsmedel före
och under mästerskap. Enda undantaget är vid segerfester eller gemensam avslutningsmiddag för
spelare som fyllt 18 år eller 21 år vid representation i USA. Detta ska alltid godkännas av
förbundskapten eller överledare. Alkoholintaget ska alltid ske med måtta.

Krav på redovisning
Representationen ska alltid ha samband med SBF:s verksamhet och vara av värde för verksamheten
och ska inrymmas inom den skattelagstiftning som gäller.
För detta krävs följande vid representation för betalning av fakturan:
En tydlig beskrivning av syftet med representationen
Datum för tillfället
Vilka som deltagit i representationen och vilken organisation deltagarna hör
Konton som ska användas

Attestberättigad får inte själv attestera fakturan om denne själv har medverkat i representationen.

