
Funktionärspoäng GHSK 2023 
 

För att främja den ideella arbetsinsatsen till tillämpar vi ett system där du 
samlar poäng genom att engagera dig ideellt inom klubben!  
Poängsystemets upplägg är att 1poäng motsvarar 1kr.  

Poängberättigade aktiviteter: 
Pay & Jump - 20p 
Arbetsdag - 40p 
Förberedelser inför tävling (dagen innan: bygga bana osv) - 20p 
Halv dag tävling (min 4h) - 40p 
Hel dag tävling - 80p 
 
Styrelsemedlem: 
Tillgodoses endast efter att poängsumma enligt medlemskap uppnåtts.  
Krävs engagemang samt närvarande vid minst 50 % av möten och aktiviteter.  
150 poäng/verksamhetsår – ordinarie styrelseledamot 50 poäng/verksamhetsår - 
styrelsesuppleant. 
 
Riktlinjer och regler: 
Poängen är giltiga under året då det intjänats (kalenderår), det är ett krav att vara GHSK-
medlem för att kunna samla poäng. Har du en anhörig som ställer upp och gör ditt 
åtagande måste du meddela att den personen är där i ditt ställe så att du får poängen.   

-För att poängen ska registreras måste du själv se till att närvaroregistrera vid varje 
arrangemang. Missar du detta går det även bra att rapportera in till medlem@ghsk.se  

-Poäng kan överlåtas till annan GHSK-medlem. Det är alltid medlemmen som innehar 
poängen som ska överlåtas, som meddelar föreningen vem som skall ha dem.  

-Poänglista finns hos styrelsen, kontakta medlemsansvarig på medlem@ghsk.se  

-Poäng utöver de du skall utföra enligt ditt medlems- / ryttaravtal kan användas till vissa 
klubbaktiviteter, till exempel följande:  
- Startavgifter P&J/P&R  
- Resterande startavgift på våra tävlingar (gäller för licensierade ryttare)  
- Aktiviteter där det anges att funktionärspoäng kan nyttjas  
- Ytterligare subventionering av årskort på GHP utöver GHSK rabatten (max 300 poäng) 

Kontakta alltid styrelsen innan nyttjande av poäng eller vid frågor/funderingar.  

OBS!  
Detta poängsystem gäller ej för US, Mounted Games eller körningens egna aktiviteter. 
Självklart kan alla samla poäng, men då på övriga GHSK tävlingar/arrangemang.  
Inför/under 2023 ser vi över möjligheten att få med MG i detta system, uppdatering 
kommer... 
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