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SAB´s politik for deltagelse i kurser, seminarer mv. 
 

Denne politik gælder for Samvirkende Boligselskabers beboervalgtes deltagelse i kurser og semi-

narer. Det drejer sig om kurser, rejser og seminarer arrangeret af KAB og Boligselskabernes 

Landsforening (BL), samt SAB´s egne seminarer. 

 

Hvem kan deltage? 

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan deltage i alle de arrangementer, der 

udbydes for denne kreds. 

 

Det er SAB´s holdning, at alle afdelingernes beboervalgte skal have mulighed for at dygtiggøre 

sig og være klædt på til det beboerdemokratiske arbejde, uanset den enkelte afdelings økonomi. 

Derfor har SAB afsat midler over organisationens budget til at afholde udgifterne til de beboer-

valgtes deltagelse i kurser, seminarer mv. Dette gælder kursusafgift såvel som transport. 

 

Suppleanters deltagelse 

Til de arrangementer, hvor der er et begrænset antal pladser til rådighed (f.eks. KAB konferencen 

og SAB seminaret), har organisationsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

første prioritet. Suppleanter kan deltage i det omfang, der er ledige pladser, da det f.eks. på SAB 

seminaret tilstræbes at have deltagelse fra så mange afdelinger som muligt og på KAB konferen-

cen at have deltagelse fra så mange organisationer som muligt. 

 

Transport 

Udgifter til transport i forbindelse med kurser, rejser og seminarer dækkes af organisationen.  

 

I de tilfælde, hvor der er arrangeret samlet transport, dækker organisationen ikke andre trans-

portudgifter.  

 

I andre tilfælde skal udgifterne holdes på det lavest mulige niveau. Kollektiv transport dækkes 

kun på 2. klasse. Ønsker man at rejse på 1. klasse, skal man selv dække differencen. Udgifter til 

transport i egen bil eller med handicapkørsel kan dækkes, hvis der ikke er anden transport til 

rådighed. 

 

Hvis flere kører sammen i privat bil for at holde udgifterne nede, skal der afleveres et kørsels-

regnskab og der afregnes efter Statens takster pr. kørt kilometer. 

 

Refundering af transportudgifter afregnes med kursusafdelingen senest 14 dage efter arrange-

mentets afholdelse. 

 

Diæter 

Der udbetales ikke længere diæter til kurser og seminarer, da det stiller kontanthjælpsmodtagere 

ringere end andre deltagere. Det skal i dag oplyses til SKAT og modregnes i kontanthjælpen. Det 

tilstræbes i stedet, at fuld forplejning er indeholdt i alle kurser og seminarer. 

 

Undtaget herfra er studieture, hvor fuld forplejning ikke er indeholdt i programmet. 

 


