
Regler for refundering af udgifter
Vedtaget af HS hovedbestyrelse d. 3. april 2011 (revideret af hovedbestyrelsen på møde 19. april 
2013, 31. maj 2015 og 6. februar 2018).

1.0 Indledning
Dette dokument indeholder Humanistisk Samfunds regler og procedure for hvilke udgifter 
foreningen refunderer. Reglerne er vedtaget af hovedbestyrelsen. 
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2.0 Ceremoniområdet

2.1 Udsendelse af faktura i f. m. ceremonier
For navngivnings- og bryllupsceremonierne bliver der underskrevet en kontrakt, som fremsendes i 
kopi til sekretariatet ved Tue Bo-Chassé (herefter benævnt sekretariatet). 

For begravelsesceremonier bliver der ikke udarbejdet en kontrakt. Den ceremoniansvarlige skal 
meddele sekretariatet at der er indgået en aftale, samt hvortil en faktura skal fremsendes. 

Senest en uge efter at sekretariatet er blevet orienteret om den aftalte ceremoni, vil dette sørge for, 
at der bliver udsendt en e-faktura. Da der er tale om en e-faktura, skal den ansvarlige altid sørge for 
at få oplyst parret/pårørendes e-mailadresse.

Betalingsfristerne er følgende:
Navngivnings- og bryllupsceremonier: 1 uge fra fakturadato
Konfirmationsceremonier: Fastsættes af konfirmationsgruppen. Typisk efterår (oktober/november) 
forud for konfirmationen om foråret. 
Begravelsesceremonier: 1 måned fra fakturadato

2.2 Honorar for ceremonier
Konceptpapir på honorarområdet og gældende takster kan findes i Bilag B, honoreringspolitik i HS.

Samtidig med at sekretariatet orienteres om en aftalt ceremoni, skal det oplyses, hvem der skal 
udbetales honorar til. Skulle ceremonien blive aflyst henvises til de enhver tid gældende 
afbestillingsbetingelser mv. for de enkelte ceremonigrupper, som evt. betyder, at der udbetales et 
mindre honorar. 

Når betaling er indgået på kontoen for en navngivnings- eller bryllupsceremoni kontakter 
sekretariatet den celebrant som står på kontrakten eller som har indsendt kontrakten. Formålet med 
dette er at celebranten ved at ceremonien bliver til noget når betalingen er gået ind og kan gå videre 
med sit arbejde. Samtidig undgår vi at celebranterne behøver at kontakte sekretariatet unødigt. 

Der udbetales honorar når ceremonien har fundet sted.

Hver ceremonigruppe har udarbejdet konceptpapirer vedr. deres arbejde inklusiv betaling og 
honorarer. Nedenstående opsummerer koncepterne vedr. betaling og honorarer. 

Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem informationerne i nærværende dokument og 
konceptpapirerne, er det indholdet i nærværende dokument som er gældende. Konceptpapirerne vil 
dog ofte indeholde mere detaljerede regler end medtaget i nærværende dokument. Et eksempel 
herpå kan være regler for aflysning af en ceremoni, hvilket ikke er beskrevet i nærværende 
dokument, men som kan være beskrevet i konceptpapirerne. 

Navngivnings- og bryllupsceremoni forudsætter at mindst en af forældrene eller den ene part af dem
som skal giftes er medlemmer af HS. Ellers skal indmeldelse senest ske samtidig med betaling for 
ceremonien. 
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Konfirmander behøver ikke på forhånd at være medlem af HS.
Konfirmanderne får tilbudt et års gratis medlemskab af Unge Humanister. 

Ved begravelse behøver den afdøde ikke at være medlem af HS. I så tilfælde gælder prisen for ikke 
medlemmer. Såfremt afdøde eller en nær pårørende (forældre, børn, ægtefælle/samlever) er 
medlem, gælder medlemsprisen. 

2.3 Refusion af transportudgifter i f. m. ceremonier
Foreningen dækker den billigste transport for celebranten/ceremonilederen fuldt ud. 

Ved kørsel i egen bil betales en kilometertakst på 1,94 kr./km (2018 takst, sat efter Statens 
befordringsgodtgørelsestakst over 20.000 km. Statens høje takst på 3,54 kr./km kan i særlige 
tilfælde anvendes efter aftale med kasserer eller formand). Derudover betales for eventuelle 
færgebilletter og broafgifter. Kilometertaksten dækker alle direkte og indirekte omkostninger i 
forbindelse med kørsel i bil. 

Såfremt transport ikke kan ske i bil eller med offentlige transportmidler må parret/pårørende som 
udgangspunkt sørge for transport. Det kan f.eks. være såfremt et bryllup skal afholdes i en skov 
eller andet øde beliggende sted. I det tilfælde må det aftales med parret/pårørende hvorledes 
celebranten kommer frem, f. eks ved at blive afhentet ved nærmeste togstation. Dette gælder særligt
i forbindelse med afholdelse af samtaler og generalprøve på ceremoni. På selve ceremonidagen kan 
det dog være en mulighed at transporten sker med lejet bil såfremt det samlet set er den bedste 
løsning. 

Refusion af udgifter til taxa kan kun ske ved særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være ved 
pludseligt dårligt vejr som gør, at f.eks. bus, cykel eller spadseretur det sidste stykke af vejen, må 
opgives. Hvis det er muligt skal udgifter til taxa godkendes på forhånd af kassereren. 

Der betales som udgangspunkt kun for transport indenfor Danmarks grænser (ikke Grønland og 
Færøerne). Såfremt ceremonien skal foregå udenfor Danmark skal den ekstra omkostning til 
transport betales af parret/pårørende.  

Ved transport med det offentlige transportsystem dækkes den billigste type billet. Vær gerne 
opmærksom på diverse rabatordninger. 

Der kan refunderes transportudgifter både til den forberedende samtale, ceremonigeneralprøve og til
selve ceremonien. Der kan refunderes transportudgifter til både celebranten og evt. 
medcelebranter/føl. 

Vedr. konfirmation kan der refunderes transportudgifter til både undervisningsforløbet og til selve 
ceremonien. Der kan refunderes transportudgifter til både undervisere og 
planlæggere/tilrettelæggere. 

2.4 Refusion af andre udgifter i f. m. ceremonier
Der kan ikke refunderes andre udgifter i forbindelse med afholdelse af ceremonier. Det gælder 
f.eks. forplejning, overnatning (undtagen ved særlige tilfælde), tøj, leje af diverse, gaver, blomster
etc.
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Vedr. Konfirmation gælder dog at en række omkostninger er inkluderet i prisen for undervisningen 
og ceremonien. Konkret hvilke omkostninger der er inkluderet fastlægges af konfirmationsgruppen 
under hensyntagen til at omkostninger ikke må overstige indtægter for en konfirmationssæson 
samlet set. Såfremt der er tvivlsspørgsmål skal kassereren høres. Udgifter i forbindelse med 
konfirmationsundervisning og ceremoni kan eksempelvis være: gaver til konfirmanderne, leje af 
lokale, blomster til lokale, kor og musikere, forplejning til musikere og hjælpere mv.

2.5 Refusion af udgifter i f. m. ceremoniuddannelser
Afventer konceptpapir vedr. dette. 

2.6 Refusion af transportudgifter i f. m. ceremoniuddannelser
Der gælder samme regler for refusion af transportudgifter i forbindelse med ceremoniuddannelser 
som for transportudgifter i forbindelse med ceremonier.

Undervisere opfordres til at køre sammen når det er muligt for at spare HS for udgifter. 

Der opfordres til at placere undervisningen hensigtsmæssigt i forhold til at minimere HS' udgifter til
transport, samt under hensyntagen til alle deltagere. 

3.0 Landsmøde

3.1 Refusion af udgifter i f. m. Landsmøder
Forud for indkaldelse til Landsmøde søger hovedbestyrelsen for at finde et passende lokale. Der kan
være tale om udgifter til leje af lokale. 

Til Landsmødet dækker foreningen udgifter til forplejning af alle deltagere: te, kaffe, frokost, frugt, 
kage etc. 

3.2 Refusion af transportudgifter i f. m. Landsmøder
Der kan ikke refunderes transportudgifter i forbindelse med afholdelse af Landsmøder. Dette gælder
også selvom der afholdes andre møder i forbindelse med landsmødet eller om enkelte mener sig 
forpligtede til at deltage i Landsmødet. 

4.0 Hovedbestyrelsen

4.1 Refusion af transportudgifter i f. m. hovedbestyrelsesmøder
Der gælder samme regler for refusion af transportudgifter i forbindelse med hovedbestyrelsesmøder
som for transportudgifter i forbindelse med ceremonier, dog med nedenstående undtagelser. 

Hovedbestyrelsens medlemmer opfordres til at køre sammen når det er muligt for at spare HS for 
udgifter.

Hovedbestyrelsen opfordres til at lægge sine møder hensigtsmæssigt i forhold til at minimere HS 
udgifter til transport. 
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4.2 Refusion af andre udgifter i f. m.
hovedbestyrelsesmøder
Der kan almindeligvis ikke refunderes andre udgifter i forbindelse med afholdelse af 
hovedbestyrelsesmøder. Det gælder f.eks. overnatning, leje af lokaler, gaver, etc., dog kan fælles 
forplejning i forbindelse med møderne dækkes.

5.0 Lokalforeninger

5.1 Refusion af udgifter i f. m. afholdelse af bestyrelsesmøder
Der kan ikke refunderes udgifter i forbindelse med afholdelse af møder internt i lokalforenings 
bestyrelse eller nærmeste aktive kreds. Det gælder f.eks. forplejning, leje af lokaler, transport, etc. 

Ved særlige lejligheder, f.eks. ved en stiftende generalforsamling, kan kassereren dispensere herfor. 

5.2 Refusion af udgifter i f. m. aktiviteter / større møder etc.
En lokalforening kan søge hovedbestyrelsen om at yde tilskud til aktiviteter af enhver art.

Ansøgningen sendes i en mail til foreningens kasserer og skal indeholde oplysninger om 
aktivitetens formål, forventede deltagerkreds, oplysninger om evt. deltagerbetaling og ansøgt beløb.
Der skal efterfølgende aflægges et simpelt regnskab for aktiviteten til kassereren jf. punkt 8. 

6.0 Arbejdsgrupper

6.1 Refusion af transportudgifter i f. m. arbejdsgruppeaktiviteter
Der gælder samme regler for refusion af transportudgifter i forbindelse med 
arbejdsgruppeaktiviteter, som for transportudgifter i forbindelse med ceremonier.

Arbejdsgruppemedlemmer opfordres til at køre sammen når det er muligt, for at spare HS for 
udgifter. 

Arbejdsgruppen opfordres til at lægge sine møder hensigtsmæssigt i forhold til at minimere HS' 
udgifter til transport. 

6.2 Refusion af andre udgifter i f. m. arbejdsgruppemøder
Der kan ikke refunderes andre udgifter end transportudgifter i forbindelse med afholdelse af 
arbejdsgruppemøder. Det gælder f.eks. forplejning, overnatning, leje af lokaler, gaver, etc. Husk at 
det altid er muligt at bede kassereren om undtagelse fra denne regel, jf. punkt 8.1. 

6.3 Refusion af andre udgifter i f. m. aktiviteter
En arbejdsgruppe kan søge hovedbestyrelsen om at yde tilskud til aktiviteter.

Ansøgningen sendes i en mail til foreningens kasserer og skal indeholde oplysninger om 
aktivitetens formål, forventede deltagerkreds, oplysninger om evt. deltagerbetaling og ansøgt beløb.
Der skal efterfølgende aflægges et simpelt regnskab for aktiviteten til kassereren. 
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7.0 Ad hoc tilskud

7.1 Refusion af udgifter i f. m. aktiviteter
Ethvert medlem kan, på lige fod med en lokalforening eller en arbejdsgruppe, søge 
hovedbestyrelsen om at yde tilskud til aktiviteter.

Ansøgningen sendes i en mail til foreningens kassereren og skal indeholde oplysninger om 
aktivitetens formål, forventede deltagerkreds, oplysninger om evt. deltagerbetaling og ansøgt beløb.
Det skal efterfølgende aflægges et simpelt regnskab for aktiviteten til kassereren jf. punkt 8. 

7.2 Ad hoc tilskud
Hovedbestyrelsen kan vælge at yde tilskud for at støtte aktiviteter, der understøtter foreningens 
formål. I denne sammenhæng skal foreningens formål forstås bredt. 

Eksempler på formål som kan støttes (listen er ikke udtømmende)

 samarbejde med andre humanistiske foreninger, andre foreninger, medier eller politiske 
organisationer

 politiske aktiviteter (f.eks. for adskillelse af stat og kirke)
 udbredelse af kendskabet til HS
 opbygning af viden blandt HS aktive medlemmer eller medlemmer generelt
 opstart af lokalforeninger og aktiviteter i lokalforeninger generelt, f.eks. foredrag eller 

debatarrangementer. 

Principper for ydelse af tilskud

 aktiviteten skal være til gavn for HS
 tilskuddet dækker som hovedregel ikke forbrug af tid eller diæter
 tilskuddet udgør ofte ikke den fulde omkostning, men en del af omkostningerne
 medlemmerne skal opleve at tilskuddene ydes til gavnlige formål
 tilskuddene skal så vidt muligt spredes til alle aktive medlemmer og ikke for ofte gives til de 

samme personer
 tilskuddene skal tilskynde medlemmerne til at gøre det frivillige arbejde som HS bygger på. Det

skal være sjovt at være aktiv og ikke koste for mange penge af egen lomme. 

8.0 Praktiske informationer

8.1 Afgørelse om tilskud eller om undtagelse fra ovenstående regler
Det kan altid ansøges om undtagelse for nærværende regler vedr. refundering af udgifter. En 
begrundet ansøgning sendes til kassereren i hvert konkret tilfælde. 

En forespørgsel eller en ansøgning skal fremsendes til foreningens kasserer, der modtager og 
behandler disse på vegne af hovedbestyrelsen. Såfremt der skal bevilliges penge kan kassereren 
træffe afgørelse indenfor den fastsætte beløbsgrænse i foreningens vedtægter (pt. 5.000 kr.). Beløb 
over dette skal kassereren forelægge for enten forpersonen eller den øvrige hovedbestyrelse. 

Såfremt en ansøger er utilfreds med kassererens afgørelse kan medlemmet bede om at sagen 
forelægges den samlede hovedbestyrelse til endelig afgørelse. Såfremt sagen haster (dvs. at 
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afgørelse ikke kan afvente næste hovedbestyrelsesmøde) kan den
forelægges for forpersonen, som da træffer endelig afgørelse. 

8.2 Udformning af ansøgning
Der er ikke umiddelbart formkrav til en ansøgning, dog skal den være på skrift f.eks. i en mail.

En ansøgning skal typisk indeholde oplysninger om aktivitetens formål, forventede deltagerkreds, 
oplysninger om evt. deltagerbetaling og ansøgt beløb. 

Kassereren kan bede om at en ansøgning overholder bestemte formkrav, såfremt kassereren finder 
det nødvendigt. 

8.3 Regnskab og evaluering
Medmindre andet aftales skal der efterfølgende aflægges et simpelt regnskab for 
aktiviteten/tilskuddet til kassereren på vegne af hovedbestyrelsen.

Et simpelt regnskab består af f.eks.:
Sammentælling af indtægter
Oplistning af udgifter
Resultat
Bevilliget tilskud sat i forhold til nødvendigt tilskud. 
Bevilliget tilskud pr. deltager/ eller andet resultatmål
Medmindre andet aftales skal opstillingen laves i et regneark. 

Kassereren kan bede om at et regnskab/evaluering overholder bestemte formkrav, såfremt 
kassereren finder det nødvendigt. 

8.4 Indsendelse af dokumentation og udbetaling
Alle rejseafregningsskemaer, kvitteringer, bilag med videre sendes til:

Humanistisk Samfund v. Tue Bo Chassé
Tranevej 20 
2400 København NV
Tbc@hs.dk
tlf. 4243 2010. 

Sekretariatet bogfører ugentligt. Ved refusioner opretter sekretariatet en betaling i foreningens 
netbank. Derefter sendes en mail til foreningens kasserer med relevant bilag. Kassereren kigger 
bilagene igennem og ser om refusionen er i overensstemmelse med foreningens regler eller med en 
konkret indgået aftale. Hvis alt er i orden godkender kassereren betalingen i foreningens netbank. 
Hvis kassereren ikke kan godkende refusionen eller har yderligere spørgsmål vil refusionsansøgeren
blive kontaktet. 

Hvert bilag skal som udgangspunkt påføres navn og kontonummer på den som skal have beløbet 
refunderet. Såfremt der er mange bilag kan man vedlægge en opgørelse over det samlede beløb og 
påføre opgørelsen sit navn og kontonummer.

Ved refusion af transportudgifter skal der altid udfyldes et rejseafregningsskema (bilag A). 
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For at du hurtigt kan få dine penge skal du sende korrekt og fyldestgørende dokumentation til 
sekretariatet og sørge for at du holder dig til foreningens regler for refusion eller konkret indgåede 
aftaler med kassereren. 

Sekretariatet har ikke fuldmagt til at overføre penge. Det har kun foreningens formand og kasserer. 
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HS rejser

		Rejserefusionsskema 2021

		Navn:										Ceremonigruppe

: Skal udfyldes hvis kørsel sker i forbindelse med ceremoni
				Ceremonikunde

: Skal udfyldes ved kørsel i forbindelse med ceremoni 
						Ceremonidato



		

: Feltet skal udfyldes
		Ifølge med:		 



		Rejsens formål:

: felt skal udfyldes
		Planlægning + ceremoni



		Afrejse fra:



		Udgifter iflg. bilag

		Tog														bilag nr.				kr.

		Tog														bilag nr.				kr.

		Tog														bilag nr.				kr.

		Tog														bilag nr.				kr.

		Fly														bilag nr.				kr.

		Hotelregning														bilag nr.				kr.

		Fortæring														bilag nr.				kr.

		Andre udgifter														bilag nr.				kr.

																		I alt kr.		0.00

		Kørsel med eget motorkøretøj

		

: Udfyldes med et X
		

: felt skal udfyldes
		Automobil								Takst

		

: Udfyldes med et X
										

: Skal udfyldes hvis kørsel sker i forbindelse med ceremoni
		Motorcykel								1,90

		Dato

: Dato skal udfyldes indtastes sådan: 12-09-09														

: Skal udfyldes ved kørsel i forbindelse med ceremoni 
		Rejsen						kørt		Kørslens formål og hovedpunkter 

: Skal udfyldes


						Fra				Til		km









												 

												 

												 

												 

												 

												 

												 

										I alt kørt		0		km. á kr.		1,90		I alt kr.		0.00

		Rejseudgifter i alt kr								0		Egenandel  kr:  						Refusion i alt kr.				0

		Konto nr. til overførsel af udgifter:

		Attesteret
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Honoreringspolitik i HS i forhold til kurser og ceremonier


Bagvedliggende principper 
Det bærende princip i Humanistisk Samfund (HS) er frivillighed. Hovedbestyrelsen lægger 
vægt på, at frivilligt arbejde i foreningen skal være baseret på engagement og ikke motiveres 
af ønske om betaling.


Frivillig indsats er en forudsætning for gennemførelse af kurser og ceremonier. Samtidig 
anerkender Hovedbestyrelsen, at der er enkelte opgaver, som skal honoreres for at sikre, at 
foreningens arbejde som ceremoni- og kursusleverandør bliver gennemført med høj kvalitet.


Hovedbestyrelsen finder, at en systematisk og konsekvent honorarpraksis, organiseret på en 
klar og forudsigelig måde, vil bidrage til at gøre det mere attraktivt at blive engageret som 
frivillig i HS.


Grundlæggende forudsætninger
Der skelnes mellem tjenester, som HS køber på det åbne marked, og arbejde, som udføres af 
frivillige i HS, fx ceremoniledere eller celebranter. Tjenester, som købes på det åbne marked, 
fx musikere, foredragsholdere osv., vil have en fastsat pris eller måtte skulle forhandles i det 
enkelte tilfælde. På det åbne marked er det markedsprisen, der gælder. Hovedbestyrelsen 
understreger, at det i hvert tilfælde af eksterne indkøb må vurderes, om dette er økonomisk 
gennemførligt for den enkelte gruppe.


Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at alle frivillige har noget at bidrage med, uanset 
uddannelsesmæssig baggrund. De kompetencer og kvalifikationer, der honoreres, er de HS-
specifikke, som kræver, at den frivillige har tilegnet sig HS-specifik viden og metoder.
Eksempel: Hvis man allerede arbejder professionelt som underviser, vil man stadig have 
behov for at blive sat ind i humanismen samt HS’ overordnede pædagogiske tanker. En 
antropolog vil fx heller ikke blive honoreret for sin teoretiske viden om ritualer, men har 
behov for at lære HS’ tilgang at kende.


For opgaver, som honoreres, skal den frivillige deltage i obligatorisk HS-specifik uddannelse. 
HS sigter mod at kunne tilbyde uddannelse i form af kurser til følgende roller:


 Kursusledere (skal have kursusbevis)
 Konfirmationsundervisere (skal have kursusbevis)
 Ceremoniledere/begravelse (skal være certificeret)
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 Celebranter/bryllup og navngivning og konfirmation (bryllups- og 
navngivningscelebranter skal være certificeret, og konfirmationscelebranter skal have 
kursusbevis)


For at kunne udføre opgaver, som honoreres, forudsættes det derfor, at man skal:


Konfirmation/kursusleder
 Have deltaget på kursus i pædagogik og humanisme
 Sørge for kursusmateriale
 Udarbejde kursusplan, tilrettelægge og evaluere kursusweekender
 Være til stede under konfirmationsweekender
 Stå for praktisk planlægning af møder og weekends


Konfirmation/underviser
 Have deltaget på kursus i pædagogik og humanisme
 Planlægge, gennemføre og evaluere konfirmationskursus
 Være til stede under konfirmationsweekender
 Kan påtage sig rollen som holdleder


Konfirmation/ceremoniansvarlig og celebrant
 Være certificeret efter deltagelse i kursus (grundmodul, konfirmationsmodul + ritualmodul)
 Planlægge, gennemføre og evaluere ceremoni


Bryllup og navngivning/celebrant
 Være certificeret efter deltagelse i kursus + recertificeret efter regler
 Planlægge, gennemføre og evaluere ceremoni


Begravelse/ceremonileder
 Være certificeret efter deltagelse i kursus + recertificeret efter regler
 Planlægge, gennemføre og evaluere ceremoni


Kursusinstruktør
 Tilrettelægge og gennemføre kursus for nye undervisere, celebranter og ceremoniledere
 Have været certificeret og aktiv inden for det felt, der holdes kursus i
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Rolle Forudsætning Honorar
Konfirmation/kursusleder Baseret på planlægning af 


kursus samt 
tilstedeværelse under to 
hele weekender samt 
ceremoni


5.000 kr.


Konfirmation/underviser Baseret på planlægning af 
egen undervisning samt 
tilstedeværelse under to 
hele weekender samt 
ceremoni


1.000 kr.


Konfirmation/ceremoniansvarlig
og celebrant


Baseret på tilrettelæggelse
af ceremoniens indhold, 
overordnet ansvar for 
planlægning af 
ceremoniens ydre forhold,
aftaler med eksterne, 
udførelse og evaluering af 
ceremoni


2.000 kr.


Bryllup og 
navngivning/celebrant


Baseret på samtale, 
taleskrivning og 
tilrettelæggelse samt 
udførelse og evaluering af 
ceremoni.


2.000 kr.


Begravelse/ceremonileder Baseret på samtale, 
taleskrivning og 
tilrettelæggelse samt 
udførelse og evaluering af 
ceremoni.


2.000 kr.


Begravelse/ceremonileder Vejledende samtale 500 kr.
Kursusinstruktør Baseret på planlægning og


afholdelse grundmodul i 
humanisme og ritualer 
(grundmodul=en dag)


1.000 kr.


I 2018 og 2019
udgår 
honoraret til 
fordel for 
uddannelse


Baseret på planlægning og
afholdelse af et af de 
videregående moduler 
konfirmationsundervisning
og ritual/performance 


1.000 kr.


I 2018 og 2019
udgår 
honoraret til 
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(videregående modul=en 
dag).


fordel for 
uddannelse


Baseret på planlægning og
afholdelse af et 
specialmodul i de enkelte 
ceremonier (et 
specialmodul=to dage) 
samt evt. deltagelse i 
certificering.


2.000 kr.


I 2018 og 2019
udgår 
honoraret til 
fordel for 
uddannelse


Honoreres ikke:
 Ansatte i HS skal ikke have honorar for at deltage i ceremonier, fx som taler ved en 


konfirmation
 Frivillige, som uden foregående ceremoni- eller kursusuddannelse deltager som hjælpere i 


afviklingen af ceremonier og kurser
 Dobbelthonorering. Man får det højeste beløb, uanset hvor mange roller man påtager sig.
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