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Reseräkning för förtroendevalda 
 
 

Namn Förtroendeorgan  

Bankens och kontorets namn (Obs! Behöver inte ifyllas om uppgifterna har lämnats in tidigare) 
 

Datum och plats för mötet: 
 
 
Resetid 

Resrutt 
Fortskaff-
ningsmedel 

Egen bil Resekostnader  

Datum Påbörjad kl. Avslutad. kl. km à pris *) 

                

                

                

                

        

        

                

Antal km med egen bil: 
 Slgt:  Slgt: *) 

  
Anmärkningar: 

  
SAMMAN-
LAGT   

Namnet på övr. 
personer i samma 
bil: 

 

 

 

Antal gratis 
måltider: 
  

  Dagpenning (uträknas på centralförvaltningen) 
 Dygn à pris *) Sammanlagt 
      

Datum Underskrift 
      

      

Datum 
  

Godkännande 
        

Dagpenning *) SAMMANLAGT 
  (uträknas på 

centralförvaltningen) 

Övriga kostnader **) SAMMANLAGT 
  

Kontering 
 
4061-  Kostnader totalt *) SAMMANLAGT 

  

*) 
Gällande ersättning införs på centralförvaltningen. Om kilometerersättningen höjts p.g.a. att andra 
personer begagnat samma fordon, bör deras namn anges i kolumnen för anmärkningar. Utbetalas *) 

  

**) Specifikation i bilaga eller i kolumnen för anmärkningar.  
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