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Sök ersättning som domare
Digital ersättning gör det enkelt för domare/observatörer att begära och få
kontroll på ersättningarna för arvode, resor och restid direkt i iBIS utan att fylla i
några papper.
Föreningen och förbunden får 100% kontroll på utbetalningarna av domararvoden
och det skapas underlag för bokföring och till Skatteverket.
Digital ersättning fungerar endast för de domare som är tilldelade uppdraget
samt har ett domarnummer och inloggning till iBIS Domarklient.
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Domaren
Nu finns hjälpen i iBIS som gör det lättare för domare och förbund/förening att få
kontroll ersättningar till domare.
Aktivera digital ersättning
Det är varje förbund som bestämmer i vilken omfattning digital ersättning ska
användas. Varje domare måste dock:
•
•

ha ett domarkonto och domarnummer för att kunna nyttja Digital
ersättning.
ha ett bankkontonummer angivet på sin domarsida för att kunna begära
ersättning.

Lägg till Bankkontonummer
1. Uppdatera dina uppgifter med bankkonto.
2. Eller Klicka på Mer Uppgifter/Ändra under ditt namn ner under domarens
profilsida.

Vid varje utbetalning dras en generell skatt på 30%, men förslag finns på att
utöka funktionen så att individuell skattesats kan sparas.
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Översikt uppdrag
Alla uppdrag som går att begära ersättning för listas under fliken Uppdrag –
Ersättning i Domarklienten.
Från den här sidan ser du status på ersättningarna, följer utbetalningarna och
kvitterar uppdrag när du fått betalt.
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Begär ersättning
Ansökan är uppdelad i två ansökningar:
•
•

Arvode
Rese- och restidsersättning
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1. Klicka på Begär ersättning för det uppdrag du söker på.
2. Klicka på Sök rese-/restidsersättning.
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3. Ange när du påbörjade och avslutade resan till matchen.
4. Klicka på ”Hämta domaruppdrag”.
(Du kan söka om/ändra intervallet fram tills att du skickat in din ansökan)

5

6
7
8

5. Har du dömt fler uppdrag på samma resa visas de i listan.
Klicka på Begär.
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6. Ersättningen för Restiden beräknas automatiskt.
(Om du misstänker ett fel i beräkningen, gör om sökningen enligt punkt
3-4, eller kontakta ansvarig Tillsättare)
7. Fyll i beloppen för de utlägg du haft under resan.
(Om inte ditt utlägg finns specificerat skriver du in kostnaden på övrigt)
8. Samla alla kvittokopior på ett eller fler A4-papper och spara de till en PDF-fil
på din dator. Ladda därefter upp PDF-filen.
OBS! Du kan bara ladda upp en PDF-fil men den kan innehålla flera
sidor.
Du behöver inte ”ladda upp bilagan” via en egen knapp, det görs samtidigt
som du trycker på knappen ”Skicka in”.
9. Lämna en kommentar om du önskar.
10. Klicka på ”Skicka in”

Nu har ansökan skickats iväg till det förbund/förening som ska göra
utbetalningen.
Följa statusen på uppdraget via startsidan.

När är den betald?

När betalningen är på väg visas statusen Betald (BGC + datum då pengarna sätts
in på ditt konto)
Markerar uppdragen som Kvitterat om du vill ”pricka av” dina ersättningar.
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Justera eller ändra i ersättningen
Fram tills att ansökan är attesterad eller betald kan du eller förbundet/föreningen
justera din begäran.

1. I de fall något justeras visas uppdraget på din lista över uppdrag med
statusen ”Justerad” och du behöver agera för att slutföra ansökan.
Anser du att förbundet har rätt
1. Klickar på Godkänn-knappen.
Tycker du att det är fel
1. Fyll i ditt värde och skriv kommentaren.
2. Klicka på uppdatera.
3. En ny begäran skickas.
OBS!
Se till att alltid godkänna dina ersättningar så det inte ligger kvar några Justerade
i din lista.
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Möjliga felkällor
Du kan bara ansöka om restidsersättningar vid ett tillfälle. iBIS gör en kontroll
automatiskt och du får ett felmeddelande.
Har du redan sökt arvode för andra matcher inom samma tidsintervall behöver du radera
de uppdragen innan du kan fortsätta. Felmeddelande visas.
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Kvittera betalningen
När föreningen eller Förbundet gjort betalningen ändras statusen på uppdraget
till Betald.

1. Välj datumintervall
2. Markera Visa endast betalda för kortare lista.
3. Jämfört mot bankkontot och markera de uppdrag som du fått betalt.

Tag ut egna rapporter som underlag
Aktuella rapporter kommer löpande att läggas till.

