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Instruktion för reseräkningen 

Reseräkning

Denna reseräkning används endast i de fall där någon av övriga 
reseräkningsblanketter inte stämmer överens med verksamheten.
Fyll noggrant i vad det gäller och vem som godkänt utgifterna.

Reseräkningen skickas, tillsammans med kvitton i original, in till kansliet. 

Kvitton får EJ läggas löst i kuvert. Kvitto häftas/tejpas på papper och ges 
ett nummer, samma nummer anges under UTLÄGG på reseräkningen. 
Observera att Reseräkningar med lösa kvitton, kommer skickas tillbaka! 
Vänta inte mer än 1 månad, efter genomförd tävling/arrangemang med 
redovisningen! 

Kvitton i annan valuta än SEK ska räknas om till svenska kronor, ges ett 
nummer och skrivs in på samma sätt under UTLÄGG.

Varje sektion, styrelse, valberedning samt elit har egen reseräkning som 
ska distribueras till de som behöver den.

OBSERVERA att blanketten måste laddas ner till datorn och öppnas med 
Adobe för att uträkningarna ska fungera. Fyll i och spara och följ sedan 
instruktionerna ovan.
Traktamente räknas ut manuellt.

Adress: 
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 
Box 11016 
100 61 Stockholm

http://www.skyttesport.se/


SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET År Datum/Månad

RESERÄKNING
Namn Personnummer

Bostadsadress Postnummer Postadress

Likvid till bankkonto (inkl clearingnummer) E-post

Datum Ändamål med förrättningen Förättningsort

KÖRJOURNAL

Dag Ändamål Från Till T/R Antal mil Kr/mil Kronor

Summa:

UTLÄGG

Kostnader enligt verifikationer Kronor

Summa:

EN- OCH  FLERDAGSFÖRRÄTTNING

Avresa     
Dag

Avresa Tid Återkomst 
Dag

Återkomst 
Tid

Antal 
Dagar

Traktamente 
Totalt

Avdrag 
Frukost

Avdrag 
Lunch

Avdrag 
Middag

Totalt avdrag för 
måltider

Kronor (netto 
efter avdrag)

Summa:

Ange projektnummer Totalt:

Avgår Förskott/Skatt:

Att Utbetala:

Datum

Attest Signatur
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