Resepolicy vid aktiviteter i Friluftsfrämjandet Lidköping
SYFTE
1. Att ha bil ska helst inte vara en förutsättning för att vara med på våra aktiviteter.
2. För att minimera våra utsläpp från transporter genom att åka tillsammans eller kollektivt.

HUR
1. Varje grupp eller aktivitet bör utse en lämplig samlingsplats. Ska man åka bil fylls bilarna där. Ska
man åka kollektivt går man på buss/tåg. Delning av bilkostnad bör utgå från 20 kr/mil.
2. Om det är opraktiskt med samlingsplats så bör ledarna uppmana till samåkning och förmedla de
kontaktuppgifter som kan behövas. Delning av bilkostnad bör utgå från 20 kr/mil.
3. Resorna skall planeras så att resans syfte uppnås med stor hänsyn till kostnad, miljö, säkerhet och
tid. Hastighetsgränser skall hållas och omkörningar göras försiktigt. Trafiklagstiftningen skall följas.
Vid cykling skall alla använda hjälm, vid mörker dessutom godkänd belysning och reflexer.
Utsläpp från transporter är en betydande miljöaspekt.

LÄNGRE RESOR
Buss eller tåg skall vara förstahandsvalet, i andra hand bil. Flyg ska undvikas.
Överenskommelse om längre resa skall göras i god tid med styrelsen med uppgift om hur resan skall
bekostas.

FÖRSÄKRING
Det finns inga speciella regler för skjuts av andras barn, utan det är sunt förnuft som gäller.
I Friluftsfrämjandets medlemsförsäkring ingår en olycksfallsförsäkring som täcker resor med
medlemmar till och från verksamheter som anordnas av Friluftsfrämjandet. Det rekommenderas att
barnet/medlemmen också har en privat försäkring. Medlemsförsäkringen täcker inte skador på
bilen, dessa skador ska täckas av bilägarens egen bilförsäkring. Lokalavdelningens styrelse kan i
sådana fall överväga att betala självrisken.

RESEERSÄTTNING
•
•
•
•
•

För resor till aktiviteter inom närområdet (där vi normalt har våra aktiviteter) utgår normalt
ingen reseersättning från Lokalavdelningen till ledare eller deltagare.
I de fall aktiviteter anordnas längre bort kan styrelsen från fall till fall bevilja ersättning.
Styrelsen bifaller normalt reseersättning för färd till extern ledarutbildning/fortbildning.
Ansvarig ledare bosatt bortanför närliggande kommuner beviljas normalt reseersättning till
och från Lidköping.
Beviljad reseersättning för bil utgår för närvarande med kr 18.50/mil.
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