
Du var ledare för äventyr på ledarveckan. Tusen tack för din insats! 

För att vi ska kunna betala ut ersättning behövs nedanstående uppgifter från dig.  

Ange dina äventyr: Namn på äventyr, dag, antal timmar, antal deltagare,  
namn på ev. medledare 
Har du lett flera äventyr under veckan önskar vi en tydlig sammanställning av dessa 
med den totala tiden summerad på slutet. Ange också namnet på den ansvariga 
ledaren, om det inte var ditt eget äventyr.  
 
Kom ihåg att vi behöver ditt namn och kontonummer också! 
 
För att erhålla ersättningen ska du ha rapporterat in statistiken på dina äventyr.  
Senast den 30 september vill vi ha ditt anspråk.  
Anspråk på ersättning som kommer efter den 30 september betalas INTE ut. 

Mejla sammanställningen till Ylva Schöldberg: ylva.scholdberg@friluftsframjandet.se 

Du kan även posta underlaget till  

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen 
Att Ylva Schöldberg 
Box 9023 
126 09 Hägersten 
 
Ersättning  
Ledare som leder äventyr 5 timmar eller mer får ersättning för sitt eget boende, 950 
kr. Ledare som leder äventyr 15 timmar eller mer får även reseersättning.  
Endast aktivitetstimmarna ger ersättning, dvs. tiden du lägger ner innan och efter 
räknas inte. 
Ersättning utbetalas endast till de ledare som anmält sig till att leda äventyr på 
Ledarveckan. Hör ledarna till samma familj utbetalas endast en reseersättning. 
Region Mälardalen förbehåller sig rätten att ytterst avgöra hur många ledare som är 
berättigad ersättning för samma äventyr. 

Boendeersättning 950 kr (gäller ej ledare i ledarstuga bokat av region Mälardalen). 
Gäller för ledare som leder äventyr 5 timmar eller mer (ej förberedelsetid). För flera 
ledare i samma familj utbetalas en ersättning. 

Reseersättning 18,50 kr per mil utöver eventuell boendeersättning.  
Gäller för ledare som leder äventyr minst 15 timmar. Endast en reseersättning per 
bil/familj.  
Ange körsträcka.  
För resa på annat sätt än bil skickar du in kvitton i original. 

Ersättning för övriga inköp i samband med ditt äventyr betalas endast ut mot kvitton i 
original. 

 
 


