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Vid uppdrag för förbundet utgår traktamente, arvode och ersättning
för resekostnader enligt följande reglemente.
Bokning av resa sker via förbundskansliet.
Resa i samband med uppdrag medför också ett ansvar för den
enskilde uppdragstagaren, så att resan sker på ett sådant sätt att
kostnader kan hållas nere. Resan skall normalt ske med allmänna
kommunikationer.
Det sätt resan skall företas på måste bedömas med utgångspunkt
från både tidsåtgången och de sammanlagda kostnaderna för
uppdraget.

Färdsätt

Reseregler

Tåg

Tågresa skall normalt ske i 2:a klass. Resa i
1:a klass får ske
i de fall uppdraget
kräver detta, samt i de fall då detta blir
billigare.

Flyg

Flygresa ska göras med ej ombokningsbara
biljetter. Resan ska beställas i så god tid som
möjligt före utresan.
Där det är motiverat får biljett med
ombokningsbar hemresa användas.
Vid utrikes resa bedöms från fall till fall utifrån
resans längd vilken klass som är befogat.

Till och från
flygplats

Taxi

Marktransport till och från flygplats ska
normalt ske med flygbuss. Flygplatståg,
flygtaxi eller motsvarande får användas om
detta innebär avsevärd tidsvinst, om detta
genom samåkning blir ett prisvärt alternativ
eller då resan kräver detta.
Används undantagsvis då andra alternativ
saknas eller då medicinska skäl föreligger.
Samåkning skall ske där så är möjligt.
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Egen bil

Ersättning utgår enligt Skatteverkets (SKV)
normer(Bilaga 1), finns resa med allmänna
kommunikationer ersätts bilresan med det
av resealternativen som är billigast.

Hotell

Hotell bokas via förbundskansliet.

Traktamente

Traktamente enligt SKV:s bestämmelser
utgår vid inrikes/utrikes resa som är förenad
med övernattning, enligt Bilaga 1.

Arvoden

Arvoden beslutas av kongressen. Under
kongressperioden
2014 – 2017 gäller följande.

Förrättningsarvoden
Förbundsuppdrag
uppdraget varar.

Ersätts med 450 kr för varje dag som

Deltagande i förbundets
kurser, konferenser
och seminarier
Ersätts med 350 kr för varje dag som
aktiviteten varar.
Av kallelsen från förbundet skall framgå vilket arvode som
gäller.
Alla arvoden är skattepliktiga.

