
 

 
Norges Luftsportforbund 

 
Regler for benyttelse av reisefordelingsprinsippet ved 

møter/samlinger. 
Vedtatt av Forbundsstyret 15. august 2005. 

 
NLFs lov § 17-4 fastslår at reiseutgiftene (ikke opphold og diett) for klubbenes representanter til 
seksjonsmøtene avregnes etter reisefordelingsprinsippet. 
 
Forbundsstyret og/eller ett seksjonsstyre kan bestemme at reisefordelingsprinsippet skal benyttes 
også ved andre møter og samlinger hvor klubbene bør/skal sende deltakere.  
Slike møter kan for eksempel være: 

- Ledermøtet (det året det ikke avholdes seksjonsmøte) 
- HI eller skolesjefseminarer/samlinger 
- Oppdaterings møter/kurs/samlinger for fagpersonell 

 
Reisefordeling skal bare benyttes ved møter hvor det er viktig, og hvor det oppfordres til, at alle 
klubbene innen en seksjon sender deltakere. Forbundsstyret/seksjonsstyret må vurdere om 
reisefordeling er den mest rettferdige ordningen å benytte ved hvert enkelt av møtene. 
 
Når reisefordeling benyttes skal det opplyses om det i innbydelsen til møtet/samlingen. Klubbene skal 
oppfordres til å benytte den rimeligste mest praktiske reisemåte. Ved flyreiser må det oppfordres til å 
benytte lavpris billetter og/eller flyselskapene tilbud om sportsbilletter. Forbundsstyret/seksjonsstyret 
kan bestemme at det til ett møte ikke aksepteres høyere kostnader enn det som tilsvarer sportsbillett 
prisen. Ved bruk av egen bil beregnes det kr 2,50 pr. km. 
 
Deltakerne skal under møte fylle ut fastsatt reiseoppgjørsskjema som leveres til møteledelsen før 
møtet/samlingen avsluttes. På skjema føres opp de reelle kostnaden med reise til/fra møtestedet. 
 
NLFs sekretariat vil etter møtet foreta en beregning av den gjennomsnittelige reisekostnaden per 
deltaker og forestå avregning med klubbene. (Merk at NLF forholder seg til klubben og ikke til den 
enkelte deltaker direkte) 
 
For deltakere hvor de totale reisekostnadene er høyere enn gjennomsnittet vil klubben få utbetalt 
differansen mellom gjennomsnittet og de totale kostnadene. 
 
For deltakere hvor de totale reisekostnader er mindre enn gjennomsnittet vil klubben bli fakturert for 
differansen mellom gjennomsnittet og de totale kostnadene. 
 
Når seksjonsmøtene avholdes samtidig og på samme sted skal reiseregningsoppgjør likevel foretas 
for hver av seksjonene separat. 
 

Veiledning for utfylling av skjema: 
 
Før opp de reelle utgiftene for din reise mellom hjemsted og møte/kurssted (tur og retur). Utgifter til 
opphold (hotell) og mat skal ikke tas med. Det er ikke nødvendig å legge ved bilag/billetter. 
 
Når flere av møte/kursdeltakerne (som skal inngå i reisefordelingen) kjører i samme bil, er det kun eier 
(eller fører av bilen) som fører opp kostnadene med kjøringen. Vedkommende skriver inn navn på de 
passasjerer han/hun har med i bilen. Passasjerene skriver inn navn på den man kjører med og har 
reisekostnader lik kr 0,-. 
 


