
Policy kring användandet av ÖIS-minibussen 
Användning 

Minibussen ska endast användas för resor till tävlingar, träningsläger, vid våra arrangemang eller 

andra aktiviteter som hör föreningen till. 

Bokning 

Bokning sker via mail till kansliet, friidrott@ois.se. I de flesta fall gäller först till kvarn, men i det fall 

flera vill ha den samma helg så kan omprioriteringar behövas göras. 

Kostnader 

Minibussen lånas ut gratis. Däremot så tar vi ut en kostnad för bensinförbrukningen, förutom vid SM-

tävlingar.  

Resa med aktiva som har personlig budget  

Tankkort (cirkle-K) lånas i samband med uthämtande av bil. Miltal skall skrivas ner vid start och 

hemkomst. Kostnad för användandet är 15kr/mil för att täcka bensinkostnader. Kostnaden delas på 

samtliga aktiva som rest. Vid varje resa utses en reseledare som mailar miltalen och resenärerna till 

friidrott@ois.se efter avslutad resa. Betalning görs direkt efter avslutad resa via swish till 123 

0915520. För de som har personlig budget kommer jag istället att dra kostnaden där. Om aktiv från 

annan förening reser med ÖIS kan vi fakturera föreningen. 

Resa med aktiva utan personlig budget 

Ledaren tankar upp bilen efter avslutad resa till samma nivå som den var när den hämtades. 

Kostnaden delas på de aktiva som åkt med och swishas till ledaren. 

Resa för annans räkning 

Om någon annan ska betala kostnaden för resan (t ex SFIF) så betalar man med tankkortet samt 

mailar friidrott@ois.se antal mil, fakturaadress samt vilka vi fakturerar för. Vi fakturerar då 

18.50kr/mil om inte annat är överenskommet.  

Försäkring/Skador 

Om minibussen skadas under tiden som ni har bokat den så ska skadan dokumenteras och anmälas 

till försäkringsbolaget samt meddelas till kansliet. 

Städning 

Städa upp efter er och släng allt skräp VARJE gång ni lånar bussen. 

Viktigast av allt, det är vår buss och vi vill ha glädje av den under lång tid! Så  ta väl 

hand om den! 
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