
 
 

Anvisningar för resor och boende i samband med 2021 års förbundsstämma 
 

Förbundsstämman genomförs på Scandic Star i Sollentuna. Anmäl ombud på utskickad blankett 

senast den 15 augusti (finns hos distriktet) till administration@civil.se eller Gårdsfogdevägen 18B, 

168 67 Bromma. 
 

Resor 

Ombud måste boka sina resor så att de kan vara på plats från klockan 12.00 dag 1 och till klockan 14.00 

dag 2. Beställ ombudens resor så snart som möjligt genom BCD Travel 010-45 61 620. Ange projekt 

1101 som referens på bokningen. 
 

Förbundet bekostar ombudens resor enligt följande: 
 

Resan ska alltid företas med det färdsätt som är billigast. 

Resor med flyg eller tåg ska beställas distriktsvis via distriktet och därmed gemensamt för alla ombud 

som reser med tåg eller flyg. Boka tidigt för lägsta pris! 

Resor med buss ersätts med reseräkning som ska åtföljas av biljetterna. Blankett för reseräkning 

kommer att finnas tillgänglig på stämman. 

Resor med egen bil ersätts med 18,50 kronor per mil mot reseräkning. Bilresor ska i möjligaste mån 

samordnas. 
 

Lokala resor med kollektivtrafik ersätts av förbundet mot kvitto. 
 

Taxiresor ersätts inte. 
 

Arvode och/eller ersättning för förlorad inkomst utgår inte. 
 

Förtäring i samband med resorna ersätts inte av förbundet. 
 

Boende 

Förbundet svarar för kostnaden för boende, del i dubbelrum den 27-28 november (en natt) för ombud. 

Ange på anmälan vilka som ska dela rum. 

Enkelrum kan erbjudas i mån av tillgång. OBS! Merkostnaden för detta betalas inte av förbundet. 
 

Kostnader för stämman för ombud 

Lunch lördag 210 kronor 

Lunch söndag 210 kronor 

Enkelrumstillägg 450 kronor 

Stämmoavgift 500 kr (inkluderar fika alla dagar, middag 27/11, del i dubbelrum samt resor) 
 

Övrigt 

Programmet för förbundsstämman är inte fastställt. Det kommer att presenteras på 

Civilförsvarsförbundets hemsida och skickas ut till ombud, distrikt och föreningar senast tre veckor före 

förbundsstämman tillsammans med övriga handlingar för stämman. 

Observatörer och medföljande kommer att beredas möjlighet att delta i förbundsstämman till 

självkostnadspris. OBS föranmälan krävs även för observatörer och görs på civil.se. 
 

Betalning 

Faktura skickas ut till distriktet för ombud (och eventuella ersättare) efter stämman. 

Distriktet anmäler alla deltagare och meddelar eventuella förändringar (inte enskilda personer). 

Observatörer meddelar fakturaadress vid anmälan på hemsidan. 

Eventuella byten av ombud måste ske minst ett dygn innan stämman och meddelas kansliet. 

Avbokning måste inkomma senast 16 dagar innan stämman för att kostnad ej ska faktureras. 
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