
Kryssa för vid ändring
Ny Adress
Nytt bankkonto

Utbetalning av arvoden och ersättningar Region Förening

Namn Adress Postnr/ort

Telefon/Mobil E-postadress

Personnr Bank Clearingnr/Kontonr

Kontering

Datum Uppdrag
Arvode, 
ange Kr

Förl.arb. 
förtjänst 
(bifoga 
intyg), 
ange Kr

Förl.        
pensions-
förmån 
3,5%, 
ange Kr

Bilers 
skattefri, 
ange mil

Bilers 
skattepl, 
ange mil

Övriga 
utlägg* 
(bifoga 
kvitto), 
ange Kr Konto

Fin 
form Kost.st Akt.nr Bo.nr

K6         
(t.ex LH, 
Projekt..)

*= p-avg, biljetter, kost/logi, trängselskatt, fika m.m

Ort/Datum Underskrift

Konterings hjälp
Kontrollsignatur

Attest Namnförtydligande
Förl pensionsrätt    7113

Biljetter                5841         
Kost/logi              5842
Bilhyra/bensin     5843 
P-avg                  5849
Trängselskatt      5849

Arvode                7110--7120     
Förl arb. Förtj.        7113                 

Biljers. Skf.             7131        
Bilers. Skpl.            7132     

Bilers. Skf                       Kr/m

Bilers. Skpl.                    Kr/m
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