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				Resebokningsinformation  
 

 
FUB:s resepolicy: 

• FUB är en ideell organisation. Vi ska använda samhällets och medlemmars pengar 
ansvarsfullt. Samtidigt måste alla medlemmar få möjlighet att engagera sig.  
Grundregeln för vår resepolicy är en solidarisk fördelning av resekostnader.  
Tillsammans med inbjudan står vad som gäller för just den kursen/konferensen/mötet. 
 

• Boka	alltid	den billigaste och mest miljövänliga resan.  
 

• För den bästa och billigaste resan bokar du din resa så tidigt som möjligt.  
 

• Riksförbundet FUB betalar för resor med flygbuss och lokaltrafik. 
 

• Riksförbundet FUB betalar inte för taxiresor. 
 

• Riksförbundet FUB betalar inte för p-avgift. 
 

• Om anslutande färdmedel saknas till/från tåg, buss eller flyg får resenären 
lägga ut för taxiresan/p-avgiften och inkomma med ett kvitto tillsammans 
med reseräkning. Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet senast en 
månad efter resan tillsammans med en anledning till varför taxi/parkering 
behövdes vid resetillfället. 

 
 

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,  

     Telefon kansli: 08-508 866 00 
 
 
 
Vänd è 

telefontelefon



Bokning av resa  
Boka din resa via Tranås Resebyrå, tel. 0140-37 50 30.  
Boka online på:	www.tranas-resebyra.se. 
Eller via mejl på: europe@tranas-resebyra.se 
 
Boka din resa i god tid för att få de bästa och billigaste biljetterna!  
 
Den billigaste resan är den som inte går att av- eller omboka men även för den gäller 
fullt återköp om du blir sjuk och skickar in ett läkarintyg.  
Tänk på att boka hela resan på en gång, med flygbuss och lokaltrafik.  
 
Du behöver en resultatenhet för att boka din resa. Den får du från förbundskansliet.  
 
Vid större möten ordnar vi en speciell bokningslänk med Tranås Resebyrå. Länken 
skickas ut tillsammans med inbjudan. Då behöver du inte någon resultatenhet. 
 

Be alltid om att få den billigaste och mest miljövänliga biljetten!  
 

 

Egen bil: 
Om du vill köra din egen bil får du 18,50 kronor per mil.                                       
Tänk på att ni kan åka flera tillsammans! 

Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet senast en månad efter resan.     

	
	 	 	 	  

Riksfärdtjänst: 
Om du åker med riksfärdtjänst får du tillbaka pengarna för din egenavgift. 

Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet senast en månad efter resan. 

	
	

Glöm inte att avboka din resa om du får förhinder! 
Anmälan till våra event är bindande och det krävs läkarintyg om du får förhinder. 
Om du redan bokat en resa och får förhinder måste du själv avboka resan. Kontakta 
Tranås Resebyrå för att avboka på 0140-37 50 30. De flesta resor får du avboka eller 
omboka kostnadsfritt om du har läkarintyg. Om du inte avbokar trots att du inte 
deltagit faktureras du för den resan. 
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