
 

RESERÄKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA  (resereglemente på baksidan) 

Naturvetarna, Box 760, 131 24 NACKA, tel 08-466 24 80 

Professionsförening: Resekostnaden betalas via resebyrå 

Namn Ja*  Nej  

Adress * Kostnaden tas inte med nedan 

Postadress Personnummer 

BANKKONTO BANK 

Clearingnr Kontonummer 

OBS! Utbetalning sker normalt inom två veckor, ingen avisering avseende insättning görs. 

Räkningen avser (styrelse, kurs, årsmöte etc): 
 

Ort/Plats: Datum: 

 

Avresa från: Kallelse från: 
 

Datum: kl 
    

Aterkomst till: 1.  Rese- 

kostnader 

2.  Löne- 

avdrag 

3.  Övriga 

utlägg 

Datum: kl 

1. RESEKOSTNADER (egna utlägg) 

a) Allmänna färdmedel (biljetter bifogas) 

   

b) Taxikostnad (kvitto bifogas)    

c) Bilersättning, antal mil:  x 18,50 kr    

     

2. LÖNEAVDRAG * (intyg bifogas) 
    

  

3. ÖVRIGA UTLÄGG:  
    

* Vi drar 30% skatt  Summa: 
    

 

 

 

TOTALT BELOPP 

 

 Konto Kostnadsställe Projektkod  Belopp debet Belopp kredit 

Koll       

Attest       

Utan       

       

Datum: Namnunderskrift 

 

Email adress: 



 

RESEREGLEMENTE 2019  

OBS! Reseräkning ska avlämnas till förbundet senast en månad efter det att resan  

avslutats. 
 

Resekostnadsersättning 
 
Resandet ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste färdsätt. Det är i regel tåg. 
Huvudregeln är att tågresan ska ske i andra klass. Om du måste använda flyg ska billigaste 
möjliga avgång väljas. Flygresor rekommenderas endast då tidsvinsterna är uppenbara och 
motiverade. I vissa fall och på längre sträckor, kan flyg vara billigare än tåg. Vid resa med egen bil 
utgår ersättning med 18,50 kr per mil. 
 
Till reseräkningen ska bifogas utnyttjad färdbiljett samt taxi/busskvitton. Detta ska även ske i de 
fall där biljetten beställs eller tillhandahålls av kansliet. 
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Förtroendevalda ska bevaka möjligheterna att delta i sammanträde utan löneavdrag med hänvis-
ning till lagen om facklig förtroendemans ställning eller avtal som medger ledighet för fackliga 
uppdrag. 
 
Till reseräkning ska bifogas intyg eller motsvarande från arbetsgivaren där det avdragna lönebe-
loppet framgår. Intyget kan insändas till kansliet i efterhand. Månadslönen ska anges på rese-
räkningen. 
 

Naturvetarna,  

Box 760,  

131 24 NACKA,  

 

tel 08-466 24 80 

 

www.naturvetarna.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.naturvetarna.se/

