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Resepolicy för medlemmar i EUP Sverige   
 
Vid val av färdmedel inför resa till eller från arrangemang som arrangeras av EUP Sverige förväntas 
organisationens ekonomiska möjligheter samt miljövänligheten av resealternativet tas i beaktning. 
Denna policy är till för att hjälpa dig att välja bästa möjliga alternativ för resan.  
 

Framförhållning  
Resor förväntas bokas med god framförhållning. God framförhållning innebär att resor bokas av 
medlemmen minst två veckor innan ett arrangemangs början. Resor som inte bokas med god 
framförhållning ersätts ej av organisationens medel.  

● Skälig anledning att inte boka resa med god framförhållning kan bedömas av 
förbundskassören. I det fall att förbundskassören ej är nåbar inom 2 arbetsdagar anförtros 
förbundssamordnaren att göra bedömningen.  

 

Tåg och buss  
● Resor ska alltid bokas i 2:a klass om biljetter finns. Resor i 1:a klass ersätts bara om det finns 

en skälig anledning, såsom ifall det är ett billigare alternativ. 
 

Bil 
● Resa med bil får göras ifall det är en likvärdig kostnad som för tåg/bussresa.  
● Resor med bil ersätts genom milersättning.  
● Skälig anledning att resa med bil kan bedömas av förbundskassören. I det fall att 

förbundskassören ej är nåbar inom 2 arbetsdagar anförtros förbundssamordnaren att göra 
bedömningen.  

 

Flyg  

● För att resa med flyg ska det alltid finnas skälig anledning.  

 
Skälig anledning innebär:  
 

● att tiden för tåg/bussresan för att ta sig till EUPs arrangemang överstiger 5 timmar  
● att det förekommer en betydande skillnad i pris mellan flyg-och tåg/bussresorna.  
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● att det inte finns tider för tågen/bussarna som gör att medlemmen kan komma fram i tid till 
arrangemanget, utan att på egen bekostnad lägga till en natts boende dagen innan 
arrangemanget börjar.  1

Andra skäliga anledningar kan förekomma men måste då godkännas av förbundssamordnaren som 
har mandat att bedöma vad en skälig anledning kan anse. Om förbundssamordnaren inte kan nås 
inom 1 arbetsdag har presidiet mandat att bedöma vad skälig anledning anser. Om varken 
förbundssamordnaren eller presidiet kan nås inom totalt 2 arbetsdagar har man rätt till att boka flyg.  
 
Vid bokning av flygresor där det finns ett alternativ om klimatkompensation, ska detta antas.  
 

Ekonomi:  
Vid val av flyg-, tåg- eller bussresa ska, om olika bolag har likvärdiga resor eller samma bolag erbjuder 
olika kostnadsalternativ, den billigaste biljetten väljas. EUP Sverige ersätter endast biljetten för resan 
och inte tillägg såsom extrabagage, stolarreservation, måltider etc.  

1  I det fall att EUP Sverige kan anordna kostnadsfritt boende ersätts vanligtvis inte flyg.  


