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Lunch erhålls varje dag samt middag tisdag och onsdag, genom förbundets försorg.
Förbundet står för hotellövernattning för samtliga deltagare från tisdag t.o.m. torsdag.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar:

1. För alla ombud/motsvarande (exklusive förbundsstyrelsen samt revisorer)
att

arvode utgår med 400 kronor per dag (inkluderande semestertillägg. OBS ej
vald kongressordförande, se nedan)

att

ersättning för tjänstledighetsavdrag samt – vid deltids- eller skifttjänstgöring
– ersättning utgår för förlorad ledighet

att

skattepliktig kostnadsersättning utgår för extra barntillsyn med den faktiska
kostnaden, dock högst 400 kronor per dygn (gäller barn till och med 12 år)

2. För ombud/motsvarande med ordinarie bostadsort minst fem mil från
kongresslokalen
att

ersättning utgår för resa till kongressen och hemresa efter kongressen med
lämpligaste färdmedel

att

resa med egen bil, efter kostnadsjämförelse, utgår med skattefri ersättning om
18:50 kronor per mil. För varje medpassagerare erhålls därutöver 1 krona
per mil

att

skattefritt traktamente utgår för framresa (tisdag före kl 12.00) med 72
kronor och för hemresa (torsdag vid ankomst till hemmet efter kl 19.00) med
108 kronor. För onsdagen utgår därutöver ett traktamente om 24 kronor

att

förbundet svarar för hotellkostnaden

att

till ledamot som själv svarar för logikostnaden utgår skattefri ersättning med
115 kronor/dygn. Det utgår inte ersättning för resekostnader i samband med
sådant logi under kongressdagarna
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3. Övrigt
att

till kongressordföranden som tillika är ombud utgår arvode med 1 000 kr per
dag samt till extern kongressordförande enligt faktura.

OBS: Ombuden och motsvarande ombeds att skriva ut bilagd förtryckt reseräkning. Där
fyller ni bara i era egna uppgifter och lämnar sedan in reseräkningen till kongressbyrån.
Anm. Traktamentena har reducerats med belopp motsvarande lunch-, middags- och
frukostavdrag.
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