
Arvode

Heldag 1 440 kr Egen bil Fr/Till
Halvdag 890 kr 18,50  kr /mil

Antal mil

Övriga ersättningar (enl biofgade kvitton)
Kvittonr Avser Konto RE Belopp

1
2
3
4

Uppdragets art

Namn Personnummer

Gatuadress Postnr och ort

Telefon Kontonr inkl clearingnr

Underskrift Attest

Ort o datum Namnförtydligande

Ort o datum

Ansökan arvode 2022
Arvode utgår för medlems deltagande i partiets verksamheter när medlem haft förlorad 
arbetsförtjänst. Detta måste styrkas i form av t ex kopia på lönespec där avdraget framgår 
för sökt period. Grundprincipen är att medlemmars deltagande i partiets verksamheter sker 
på ideell basis. Originalkvitton bifogas ansökan. 

Milersättning
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Ersättning vid förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning 

Grundprincipen är att medlemmars deltagande i partiets verksamheter sker på ideell basis. 
Vid följande tillfällen utbetalas ändå ersättning: 

- Avser deltagare vid
o konferenser kallade av Göteborgs partidistrikt
o distriktsstyrelsens möten
o partidistriktets utbildningar
o särskilda uppdrag där man representerar och/eller är utsedd av partidistriktet
o i övrigt när särskilt beslut så fattas av expeditionen

Förlorad arbetsförtjänst utbetalas i form av att arvode som motsvarar 
Göteborgs stads arvode. För 2022 är det 1 440 kr heldag, 890 kr halvdag 

- Förlorad arbetsförtjänst måste styrkas med t ex kopia på lönespec för sökt period
- Reseersättning för bil utbetalas endast om det inte funnits gemensamt arrangerad resa

(t ex hyrd buss) eller kollektiva alternativ som erbjudit en rimlig resetid.
- Reseersättnings storlek motsvarar den statliga skattefria delen av reseersättning
- Reseersättning vid aktiviteter där fler behöver resa utbetalas endast om man aktivt sökt

samåkning
- Ansöks via särskild blankett som finns på partidistriktes medlemshemsida.
- Utbetalas ej till ombud och ersättare vid partidistriktets distriktskongresser
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