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FUB:s resepolicy  

 FUB är en ideell organisation. Vår skyldighet är att handskas ansvarsfullt med 

samhällets och medlemmars medel. Samtidigt måste vi ge förutsättningar till 

alla medlemmar att engagera sig. Grundregeln för vår resefördelningspolicy är 

en solidarisk fördelning av resekostnader. Det kan finnas en möjlighet till en 

extra övernattning för dem som p.g.a. kommunikationsproblem inte hinner fram 

till starten på en heldagskurs eller konferens som börjar tidigt. På inbjudan står 

vad som gäller för just den kursen/konferensen/mötet. 

 Vår utgångspunkt är att det billigaste färdsättet ska användas och att en 

restriktiv hållning gäller beträffande övernattningskostnader. 

 En god regel är att boka sin resa så tidigt som möjligt.  

 Riksförbundet FUB ersätter resor med flygbuss och lokaltrafik, för taxiresor 

endast i undantagsfall där inga andra möjligheter finns. 

  

 

Tillämpning och bokningsinformation 
 
Bokning av tågresa     

SJ har rörliga priser och priset blir efter tillgång och efterfrågan. Boka tidigt! Tågresan 

kan f.n. bokas 90 dagar före resan. 

Den billigaste resan är den som inte går att av- eller omboka men även för den gäller 

fullt återköp om man blir sjuk och skickar in ett läkarintyg. Vi bokar biljetter i 2:a 

klass men ibland kan en 1:a klass biljett vara billigare. 

 

Bokning av tågresa: 

Ring SJ Affärsresor, tel. 0771-75 75 55 och ange att det är en tågkontobeställning, 

vårt kundnummer 95 18 76 samt ditt namn och resultatenheten för din resa. Den får 

du från förbundskansliet. Ange också din adress om du vill ha biljetterna med posten.  

Du kan också få biljetterna digitalt med e-post, som sms, via ATG-ombud, från SJ:s 

försäljningsställen eller från biljettautomat på stationen med hjälp av ett 

bokningsnummer. SJ:s tar betalt för biljettutskick per post så de andra sätten är 

billigare. 

Om du har bokat biljettlöst resande med Priokortet, får du bekräftelse på tid och plats 

via e-post eller sms.  

Du kan även boka lokala buss- och tunnelbaneresor och få hela resan på samma biljett. 

(=Resplus). 

Fakturan kommer till Riksförbundet FUB när du bokar genom vårt konto. 

 

Om du vill boka tågresan på Internet eller resa biljettlöst. 

SJ:s medlemssystem heter SJ Prio (det är personligt och kostnadsfritt).          
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Om du är medlem i Prio samlar du poäng och med Prio-kortet kan du resa biljettlöst. 

               

Som Prio-medlem kan du boka tågresan på Internet så att fakturan kommer till 

Riksförbundet FUB. När du anmäler dig till Prio får du ett användar-id och ett 

lösenord från SJ. Sedan kontaktar du SJ igen och kopplar ihop ditt Prio-kort med vårt 

kundnummer.  

För mer info och anmälan se: www.sj.se 

 

Blev ditt tåg försenat? SJ har Restidsgaranti som innebär att vi får ersättning för 

din försenade resa. Gör en anmälan till SJ direkt eller skicka biljetterna till kansliet 

med notering om hur stor förseningen var. Mer info: www.sj.se 

                 

          

Så här bokar du flygresan till Förbundsstämman i Luleå 8-10 maj 2015. 

Resultatenhet 190. 

 

Du kontaktar Amanda Eriksson på gruppresor på Tranås Resebyrå, 

tel: 0140-37 50 70, mejl: amanda.eriksson@tranas-resebyra.se  

 

I år har vi bokat gruppflygresor för att hålla kostnaderna nere. Vi flyger från 

Stockholm och Malmö på fredag morgon. Amanda ordnar alla flygresor till Stämman 

2015. Du bokar även flygbuss och eventuell annan resa till flygplatsen t o r samtidigt. I 

Luleå är flygbussen redan bokad tack vare gruppresorna.  

Obs! Flygtiderna som anvisas av Amanda gäller. I undantagsfall hjälper Amanda 

dig med en annan resa. 
Om du endast ska åka tåg bokar du den resan som vanligt på SJ Affärsresor. 

 

 

Egen bil: 

Milersättning utgår med av Riksskatteverket fastställda skattefria belopp. Tänk på 

samåkning! Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet FUB inom en månad. 

 

Trevlig resa 

önskar 

Riksförbundet FUB 

 

 

 

 

Har du frågor som rör villkoren för din resa kontakta Riksförbundets kansli: 

Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41, e-post: tuula.a@fub.se  
 

 


