Domarkvittens
Domsjö IF:s kopia

Datum:

/

201___

Hemmalag

Bortalag

Lag _____________________________
Datum

Matchtid

Personuppgifter domare:

Namn:

___________________________

Personnummer: _______________

Adress:

__________________________________________________________

Postadress: __________________________________________________________
Telefonnummer: ______________________________________________________
Kvittens:

______st a´ _______ kr

Kvittens:

______km á 3kr (reseersättning)* = ________ kr

Summa att betala till konto:

= ________ kr

________ kr

Bank:
Clear. nr

Konto nr:

Domarens underskrift:

________________________________________________

Ledarens underskrift:

________________________________________________

Domarkopia
Datum:

/

201___

Lag _____________________________

Namn:

____________________________

Summa:

___________ kr

Ledarens underskrift :_________________________________________________

Domarkvittens
Domararvoden 2014
Tävlingsmatcher
Div 4 Herrar
Div 2 Dam
Div 3 Damer

Domare
805: 720: 625: -

Tävlingsmatcher
Flick- och Pojklag Div 1 500: Flick- och Pojklag Div 2 450: -

Assisterande domare
590: 525: 460: -

250: 200: -

Övrig ungdomsfotboll 350: 7-mannafotboll
250: 5-mannafotboll
150: -

Träningsmatcher ungdom
P/F 11-manna
300: 7-manna
150: 5-manna
145: -

250: -

RESTIDSERSÄTTNING
Vid resa överstigande 80 km enkel väg räknat från funktionärens ordinarie bostad till
matchplatsen utgår restidsersättning med 130: -.
Vid resa överstigande 150 km enkel väg räknat från funktionärens ordinarie bostad till
matchplatsen utgår restidsersättning med 200: -.
RESEERSÄTTNING
Reseersättning utgår med 3: -/ km inklusive passagerare. Funktionärerna har absolut
skyldighet att planera resan så att minsta möjliga reskostnad uppstår.
RESOR FÖR DOMARE BOENDE UTANFÖR ÅNGERMANLAND
För domare som tillhör Ångermanland och blir antagna som distriktsdomare av DK
men som har folkbokföringsadress som ligger i ett annat landskap än Ångermanland,
så har domaren rätt till reseersättning från landskapsgränsen. Undantag från detta är
för provmatcher eller om kringliggande distrikt behöver hjälp för tillsättning av domare
på sina matcher. Då är det resa från folkbokföringsadressen som gäller.
BETALNINGSSÄTT
Domarersättningen vid all seniorfotboll sätts in på domarens konto senast inom fyra
(4) bankdagar. Detta gäller om domaren slutfört uppdraget i FOGIS och matchen är
godkänd. Förening som inte följer denna bestämmelse vid två tillfällen får därefter
betala ersättningen kontant.
För barn och ungdomsfotboll Moälvserien upp till div 3 Ungdom beslutar föreningen
själv om rutiner och lösningar kring betalning. Domsjö IF betalar ut domarersättning
senast sju dagar (vanligtvis måndag) efter utfört uppdrag.

