Solna 2020-05-28

Instruktioner domarkvitto till SvFF
Reseräkningsblanketten ska mailas till (domare@svenskfotboll.se) eller skickas till (SvFF, Domargruppen,
Box 1216, 171 23 Solna) direkt efter uppdragets slut.
OBS! Ni som använder reseräkningsblanketten ska använda den som heter Domarkvitto till SvFF. Bilagan
för traktamente måste alltid bifogas om ni begär traktamente.
Blanketten ligger på (https://aktiva.svenskfotboll.se/domare/domarersattning/) Ni som använder Hogia
Travel fortsätter att redovisa era uppdrag där.
Alla utlägg ska vara verifierade med kvitton. På kvitton avseende måltider ska alltid namn på alla deltagare
anges. På taxikvitton ska sträckor anges. Alla kvitton ska skickas in i original.
Traktamente endagsförrättning
Traktamente utbetalas inte vid endagsförrättning utan övernattning.
Traktamente vid flerdagsförrättning med övernattning
Om resan påbörjas före kl. 12.00 räknas den dagen som hel dag och hemkomstdagen räknas som hel dag
om den avslutas efter kl. 19.00. Påbörjas resan senare än kl. 12.00 eller avslutas före kl. 19.00 medges
ersättning med halvt traktamente. Resan anses påbörjad från hemmet och avslutad vid återkomsten till
hemmet. Glöm inte att det i samband med hotellövernattning oftast innefattar minst ett måltidsavdrag,
frukost. Kom ihåg att ange det i bilagan. Traktamente utgår endast vid tjänsteförrättning utanför en radie
av 50 km från tjänsteställe/bostad.
Nattraktamente
Nattraktamente utgår om SvFF inte betalar hotell vid flerdagsförrättning.
Anmälan av bankkonto
För att få ersättning insatt på ditt konto anmäler du det i god tid till Swedbanks kontoregister (om du inte
redan gjort detta inom de närmsta 12 månaderna). Det gäller även om du byter konto. Det gör du på
https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbankskontoregister.html
Anmäl för att se dina lönespecifikationer i din internetbank enligt nedan:
• Swedbank - Gå in under Startsida, Beställ tjänster. Under övriga tjänster kan du anmäla elektroniskt
lönebesked.
• Nordea - Vardagsärenden, Konton och sen E-lönespec. Välj att anmäla dig till tjänsten.
• Har du en annan bank kan det öppnas via www.swedbank.se/edokument E-leg krävs.
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