
 

 

ANVISNINGAR RESE- OCH UTLÄGGSRÄKNING 
1. Fyll i en blankett per uppdrag 

2. Ange alltid personuppgifter, även om ni fått utbetalning tidigare (vi rensar 

registren vartannat år). 

3. Ange konto för utbetalning av ersättningen, bankens namn och konto. 

4. Uppdrag, beskriv uppdraget, ange plats samt din roll/uppgift, t ex domare, 

instruktör, tränare osv. 

5. Referens, skriv namnet på den person som givit dig uppdraget. Det kan vara 

person på kansliet, kommittén eller styrelsen. 

6. Traktamente i Sverige 

Utbetalas vid övernattning och resa mer än 5 mil från bostaden, för att räknas 

som hel dag ska resan påbörjas före kl 12.00 och avslutas efter kl 19.00. Fyll i 

0,5 vid halvt traktamente. Ange klockslag (0:00) och datum när uppdraget 

började och slutade. Har ni erhållit kost ska det anges som avdrag för kost, 

skriv antal i respektive ruta. 

7. Traktamente i Utlandet 

Fyll i den tid när utresan skedde samt när du åter var i Sverige. I beloppsfältet 

ska du ange det belopp som avses för det land du besökt, se 

www.skatteverket för aktuella belopp. Vid avdrag för kost, skriv antal i 

respektive ruta.  

8. Arvode 

Fyll i antal och arvode per timme eller dag i enlighet med Ersättningsregler 

för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 

9. Förlorad arbetsförtjänst 

Fyll i datum. Ange antal timmar och timlön alternativt lön per dag. Bifoga 

arbetsgivarintyg/lönespecifikation  där det framgår datum och belopp som 

dras på lön. 

10. Bilersättning 

Fyll i datum för resan, samt resväg. Ange antal mil tur och retur. 

11. Utlägg resekostnad och utlägg övrigt 

Fyll i vad som avses under rätt rubrik, t ex parkering osv plus belopp under 

utlägg resekostnad. 

Bifoga alltid originalkvitto, enbart kontokortsslippar godkänns ej. Tejpa/häfta 

alla kvitton synliga på ett separat A4-paper (inte hophäftade) och numrera alla 

kvitton från nr 1 osv. Om du betalt i flera valutor sortera alla kvitton efter 

valutan och ange beloppet i SEK. På restaurangnotor ska namn anges på vilka 

som ätit. 

12. När du fyll i allt. Skriv ut blanketten, underteckna och skicka till  

Svenska Gymnastikförbundet, Box 11016, 100 16 Stockholm. 
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