KAK Motorsport Policy 2018 - Resebidrag till KAK:s juniorförare inom
bilsporten.
§ 1 Syfte
KAK vill främja ungdomsverksamheten inom KAK rally, racing och karting. KAK vill göra detta genom
att, liksom många andra bilsportklubbar, tillhandahålla ett ekonomiskt stöd till KAK:s juniorförare
som tävlar inom bilsporten. Av denna anledning introducerade KAK under 2015 denna policy på
försök. KAK har beslutat att även under 2018 tillämpa denna policy, vilken utgör det enda stöd som
ges i form av pengar från KAK till juniorförare i deras tävlande inom bilsporten.

§ 2 Omfattning
Enskild juniorförare, som är medlem i KAK och har sin tävlingslicens hos KAK, har möjlighet att
ansöka om ett resebidrag om 3000 SEK per tävling som föraren deltagit i utanför Sveriges gränser och
som kan styrkas av en formellt stämplad resultatlista.
Ersättningen söks i efterhand (senast 4 veckor efter tävling) och kan betalas ut för högst 5 tävlingar
per kalenderår. Ersättning kan endast sökas till och med det år medlemmen fyller 25 år
(juniorförare). Utbetalning förutsätter att föraren är medlem i KAK Motorsport Östra, Västra eller
Södra, vid såväl tävlingstillfället som utbetalningstillfället, att medlemsavgiften är betald, att
tävlingslicensen är skriven hos KAK och att föraren följer KAK Motorsports stadgar.
KAK Motorsport delar ut bidraget helt diskretionärt och efter individuell bedömning.
§ 3 Giltighet
Denna policy antogs som ett försök under 2015 och har beslutats av KAKs styrelse vid styrelsemöte
2018-01-22 att fortsatt gälla under 2018. För fortsatt giltighet efter utgången av december 2018
krävs ett styrelsebeslut i KAK och en uppdatering av denna policy.

§ 4 Hur man söder resebidraget samt förutsättning för godkännande
Bifogat ansökningsformulär ska fyllas i tydligt och skickas per mejl tillsammans med resultatlista till
info@kak.se. En ansökan per tävling och denna måste inkommit till KAK senast 4 veckor efter
genomförd tävling.
För godkänd ansökan förutsätter KAK att förare har betalat medlemsavgift, alltid uppträder
sportsmannamässigt och alltid är en god och omdömesgill representant för klubben. KAK:s märken
ska vara synliga på personlig tävlingsoverall och tävlingsfordon.

Sidan 1 av 2

Formulär - Ansökan om Resebidrag 2018
Ansökan om resebidrag för juniorförare inom KAK Motorsport Södra, Västra, Östra i enlighet med policy angiven
på sidan 1 till denna ansökan. Ansökan skickas till KAK Kansli, Box 56038, SE 10217 Stockholm eller per mejl till
info@kak.se, tillsammans med resultatlista för aktuell tävling. OBS En ansökan per tävling ej senare än 4 veckor
efter genomförd tävling

Förarens för- och efternamn:
Personnummer: ___________________________ Medlemsnr:
________________
Tillhör KAK Motorsport :
Utdelningsadress:
Postnr och postort:
Jag har tävlat i Gren (rally,
karting eller racing):

Klass:
_____________________

Tävlingsland:
Datum för tävlingen:
Namn på tävling:
Om KAK beviljar och jag erhåller bidrag ska det utbetalas till följande:
Plusgiro eller bankgiro:
Bank med clearing och
kontonummer:

Sökande Datum och Ort

Attesteras - godkänns KAK:
Kto: Avd22 / 4620

Underskrift tävlande eller målsman om under 18 år.

Namnförtydligande

Wilhelm Douglas
Generalsekreterare

!!OBS GLÖM INTE BIFOGA EN KOPIA AV RESULTATLISTAN!!

Sidan 2 av 2

