
              Reseräkning 
 
Reseersättning utbetalas i enlighet med av distriktsstyrelsen beslutad ”Policy för ersättningar”. Resans syfte ska tydligt anges (t.ex. 
årsmöte, styrelsemöte, konvent etc). Begäran ska styrkas med kvitto (häftas fast vid räkningen) eller, vid resa med bil, redovisning 
av resans längd.  
 
Resor med kvitto (kvitton häftas fast vid räkningen) 
Datum Från Till Syfte Färdsätt Belopp 

      
      
      
      
    Delsumma:  
 
Resor med bil  
Datum Från Till Syfte Sträcka i mil Belopp 

      
      
      
      
    Delsumma:  
 
Övriga utlägg (styrkes med kvitto) 
Datum Specifikation Syfte Belopp 

    
    
    
    
   Delsumma:  
 
   Totalsumma:  
 
Ifylles av dig som vill ha ersättning Sverok GD:s anteckningar 

Tillhör förening: 
 
 

Namn 
 

Attesteras 

Datum Namnteckning 

 Gatuadress 
 
 

  

Postnr och ort 
 
 

Utbetalning 

Datum Betalsätt Signatur 

Begärt belopp totalt (kr): 
 

Telefon 
 
 

   

Ort Datum E-post 
 
 

Redovisning 

Konto Debet Konto Kredit 

Härmed intygar jag att jag haft dessa kostnader i samband 
med mitt engagemang i Sverok GävleDala. Bankkonto som ersättningen ska utbetalas till: 

    

Namnteckning: 
 
 
 

Clearingnr. Kontonr.  
 

   

 
 

 
 

    

 Res.enh:  Projekt:  
Övrigt: 
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