Resebokningsinformation
Inre Ringens riksstämma 2020
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98,
tunnelbana Skanstull
Start: torsdag 7 maj med lunch kl 12.00
Slut: lördag 9 maj med lunch kl 12.00

tåg

Bokning av resa
Alla bokar sin resa själv.
Du bokar din resa på datorn. Gå in på Tranås Resebyrå via länken:

www.tranas-resebyra.se/kundformular/fub-365629/
(observatörer och deras handledare betalar och bokar sin resa själv. De använder inte denna länk.)
buss

1. Fyll i dina uppgifter.
2. Tranås Resebyrå kontaktar dig när de hittat den bästa resan för just dig.
3. Om du tycker att resan de hittat är bra bokar de den.
4. Biljetterna skickas till dig antingen på sms eller mejl.
Fakturan för resan skickas direkt till Riksförbundet FUB.
Om du inte har tillgång till en dator kan du ringa Tranås Resebyrå på 0140-37 50 30.
Då behöver du ett kostnadsställe som du får av Riksförbundet FUB genom att ringa
Pia på 08-508 866 41. Telefonbokningen hålls öppen till den 17 april.

Bokningslänken stänger den 17 april. Se till att boka resan i tid!
Om du missar att boka din resa innan dess får du själv boka din resa och
lägga ut pengarna för biljetten. Skicka sedan in en reseräkning och kvitto
på resan till Riksförbundet FUB inom en månad.
Då får du själv kontakta det bolag som du vill resa med.
Du kan få hjälp av SJ med ledsagning på tågstationen!
Läs mer på www.stationsledsagning.se om ledsagning.

Vänd ➔

Egen bil:
bil

Riksförbundet FUB vill att deltagare använder kollektivtrafik
istället för bilen till riksstämman och förbundsstämman.
Det är bara i speciella fall som FUB betalar bilersättning.
Och bilresan måste godkännas i förväg.
Kontakta i så fall Pia Sandberg i god tid före stämman.
08-508 866 41 eller pia.sandberg@fub.se
Riksförbundet FUB betalar inte för bilresor under 5 mil eller parkeringsavgifter.

Riksfärdtjänst:

färdtjänst

Om du åker med riksfärdtjänst får du tillbaka pengarna för din egenavgift.
Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet senast en månad efter resan.

FUB:s avbokningspolicy gällande stämman:
•
•
•

Anmälan till stämman är bindande.
Om du inte kan komma kan en ersättare skickas. Om ingen ersättare kan skickas
krävs läkarintyg för att avboka.
Om du inte kan komma och redan bokat en resa måste du själv avboka resan hos
Tranås Resebyrå. De flesta resor får du avboka eller omboka kostnadsfritt om du har
läkarintyg. Om du inte avbokar trots att du inte deltagit betalar du själv för den
resan. Tranås Resebyrå, telefon 0140-37 50 30, mejl: info@tranas-resebyra.se

FUB:s resepolicy gällande stämman:

resa

• FUB är en ideell organisation. Vi ska använda medlemmars och samhällets pengar
ansvarsfullt. Samtidigt måste alla medlemmar få möjlighet att engagera sig. Vår
resepolicy innebär en solidarisk fördelning av resekostnader.
• Grundregeln är att alltid boka den billigaste och mest miljövänliga resan.
• För den bästa och billigaste resan bokar du din resa så tidigt som möjligt.
• Riksförbundet FUB betalar normalt endast för resor kollektivtrafik, i första hand
tåg eller buss.
• Riksförbundet FUB betalar normalt inte för taxiresor eller parkeringsavgifter.
• Om kollektivtrafik saknas kan Riksförbundet FUB undantagsvis betala för
taxi eller resa med bil. Kontakta i sådana fall Pia Sandberg i god tid innan på
08-508 866 41 eller pia.sandberg@fub.se.

telefon

Frågor? Ring gärna om du har frågor om resorna!
Pia Sandberg, telefon 08-508 866 41 eller pia.sandberg@fub.se.
Trevlig resa! önskar Riksförbundet FUB

