PM Ekonomiska rutiner

Ekonomiska rutiner
Grundprincipen är att alla betalningar till Umeå Brukshundklubb, t.ex. för start på prov, tester, lån av MH-bana, hyra
av stuga, kursavgifter etc skall ske i förskott. Om klubben tvingas fakturera avgifter kommer faktureringsavgift att tas
ut. Eventuellt fakturaunderlag (Namn, adress, datum och vad som ska betalas) ifylls av den person som är ansvarig för
arrangemanget och lämnas i kassörens fack på klubben.
Arvoden och reseersättningar utbetalas aldrig kontant utan alltid till lönekonto eller bg/pg-konto.

Start Mentaltest, Lydnadsprov, Bruksprov, Agility
- Enligt SBK’s centrala avgifter

Återbetalning av startavgifter sker
I

mot löptiksintyg
mot veterinärintyg om hunden är förhindrad att deltaga pga skada
mot läkarintyg om människan är förhindrad att deltaga pga skada
om den startande bortlottats eller om tävlingen av något skäl inställts.
samtliga fall återbetalas startavgiften minskad med en administrativ avgift à 20 kr.

Hyra klubbstugan
Medlemmar i Umeå BHK samt andra rasklubbar kan hyra stugan för 200 kr/kväll, 400 kr/dag och 600 kr/helg. Gratis
för rasklubbar inom SBKs avelsansvar. Bokning sker via Christina Jönsson, 090-197491. Om städningen är undermålig
sker en tilläggsdebitering på 250 kr. Stugan hyrs endast i undantagsfall ut under kvällar i maj, juni, augusti och
september.

Hyra Appellplan
Appellplanen/appellplanerna kan hyras. 1 plan 100 kr/dag, 2 planer 200 kr/dag. Gratis för rasklubbar inom SBKs
avelsansvar. Bokning sker via Christina Jönsson, 090-197491. Om städningen är undermålig sker en tilläggsdebitering
om minst 250 kr.

Hyra Mentaltestbana
Mentaltestbanan kan hyras av rasklubbar. Bokning sker via Christina Jönsson, 090-197491. Kostnad 350 kr/dygn för
alla utom för rasklubbar inom SBKs avelsansvar vilka betalar 250 kr/dygn. Testbanan skall återställas i ursprungligt
skick. Om detta inte efterföljs sker en tilläggsdebitering om minst 250 kr.

Hyra Agilitybana
Umeå Brukshundklubben hyr ut sin agilitybanan till en viss kostnad. Alla egna aktiviteter går före. Är du intresserad av
att hyra banan kontakta Erica 090-19 40 26, erica@holmsund.nu
Priser: Vardagkväll 300 kr, Helgdag 400 kr, Hel helg 700 kr, Enstaka hinder 100 kr
Då banan inte är bokad är den öppen för fri träning för medlemmar i Umeå Brukshundklubb.

Hyra Chipscanner
Klubben har en chipscanner som klarar av att läsa de vanliga ID-chippen på den svenska marknaden. Den kan hyras
för 200 kr/dygn via kassören. Vid samtidig hyra av appellplan eller mentaltestbana kostar chipscannern 100 kr/dygn.
Batterier ingår.

Faktureringsavgift
Vid fakturering av avgifter som borde ha förskottsbetalats utgår en faktureringsavgift om 20 kr.

Påminnelseavgift
Vid för sen betalning av faktura påföres en påminnelseavgift om 40 kr.

Inkasso
Fakturor som inte betalas efter påminnelse går till inkasso. Sedvanliga inkassoavgifter tillkommer (f.n. 160 kr + ränta).
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