
LATHUND – FYLLA I DIGITAL RESERÄKING! 

När du har accepterat din antagning (genom att klicka på länken i mailet) går du till ”min 

sida” och loggar in. 

När du loggat in klickar du på ”reseräkningar” 
 

 

 

Välj den kurs som du ska skicka in en reseräkning för. 
 
 

 



Fyll i reseräkningen och glöm inte: 

• Bank, clearingnummer och bankkontonummer 
 

• Datum för ”Annat färdmedel” – Skriv datum då resan (resorna) ägde rum. Alltså 

datum då du reste till kursen samt info om färdmedel och lägg sedan till en rad och 

skriv sedan datum samt information om resan hem. 
 

• Datum för resan – Åkte du bil? – Det räcker här att skriva datumet då du reste till 

kursen. Fyll här i sträckan för tur och retur endast en gång. 

Milersättning betalas endast ut för en (1) resa till kursen och en (1) resa hem. Alltså 

tur och retur för dig. Inte tur och retur två (2) gånger för den som skjutsar dig till och 

från kursplatsen. 

 
• Bifoga digitala kvitton. Klicka på ”välj fil” och ladda sen upp vald fil genom att klicka 

på ”Ladda upp vald fil” 

Har du papperskvitton? Fota och bifoga även dessa kvittot digitalt.  

Du måste dock alltid posta papperskvitton i original till Kansliet i Stockholm: 

FVRF, Magnus Ladulåsgatan 18, 118 66 Stockholm 
 

• OBS – Glöm inte att SKICKA IN! Du kan även påbörja din reseräkning och klicka på 

spara för att vid annat tillfälle fortsätta och skicka in när den är komplett. 
 



 

 

När du klickat på ”skicka in” kan du inte längre se din reseräkning på ”Min sida” och 

kurschefen får meddelande om att du har skickat in din digitala reseräkning. 

Om kurschefen upptäcker att du inte fyllt i allt på rätt sätt eller glömt bifoga kvitton så kan 

din kurschef ”skicka tillbaka” reseräkningen till dig för komplettering. Den finns då åter igen 

på ”min sida” och du får nu åtgärda det som saknas eller är fel ifyllt och klicka på ”skicka in” 

igen. 

Lycka till! 


