
Begäran om ersättning från Saltsjöbadens Sjöscoutkår 

Mottagarens personuppgifter 

Namn: Bank: 

Mobilnummer: Clearingnummer: 

E-post: Kontonummer: 

Specifikation av kostnader 

Intygas 

Namnteckning: Ort & datum: 

Namnförtydligande (om annan än mottagaren intygar): 

Denna blankett används för att begära ersättning från Saltsjöbadens Sjöscoutkår för utlägg som du gjort för kårens räkning. Utlägg ska redovisas inom tre månader från att du gjort

utlägget. Om möjligt ska utläggen redovisas under samma år som utlägget gjordes. 

1. Samla ihop dina kvitton, betalda fakturor och andra underlag. Varje kvitto räknas som ett eget underlag. Om du har underlag för kostnader inom era avdelningar, 
arbetsgrupper eller projekt (=resultatenheter), använd en blankett för varje.

2. På denna blankett finns det plats att redovisa upp till tio (10) underlag.

3. Häfta (inte tejpa) dina underlag på tomma A4-ark.

Observera att underlagen inte får täcka varandra alls, men det får finnas flera underlag per ark.

Observera att det ska stå vad du köpt på underlaget. Begär ”specificerat kvitto”. Så kallade kontokortsslippar och liknande gäller alltså inte. Kvitton där det inte står vad du 
köpt gäller inte heller.

Om utlägget gäller mat ska du skriva vilka som ätit på baksidan av kvittot.

4. Numrera varje underlag i övre högra hörnet. Ringa in siffran.

5. Häfta ihop denna blankett med dina underlag i den ordning du numrerat dem med blanketten främst.

6. Skriv mottagarens personuppgifter på blanketten.

7. Skriv i områdes kolumnen vad utlägget hamnar inom (avdelning, arbetsgrupp eller projekt). 

8. Skriv numret på underlaget i kolumnen Nr. Skriv vad utlägget på underlaget gäller i kolumnen Specifikation. Får det inte plats, skriv mer vid underlaget. Fyll i beloppet från 
varje underlag till kolumnen Belopp.

9. Fyll i antal underlag på raden Antal underlag. Fyll i summan av alla Belopp på raden Begärd summa.

10. Den som intygar att specifikationen stämmer ska fylla i ort och datum och skriva under med sin namnteckning. Är det en annan person som intygar än mottagaren behövs 
även namnförtydligande.

11. Kolumnen "Kontering" används vid bokföring

12. Lägg din begäran om ersättning i den gröna postlådan i Briggen. 
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