
Dag 1 

Dag 2 

Dag 3 

Dag 4 

Dag 5 

11.A region 
�Il västerbotten 

Närvarolista/reseräkning 
för förtroendevalda 

Namn 

Bostadsadress 

Postnummer I Postadress 

Uppdrag/nämnd 

Sammanträdesdatum I Sammanträdesort 

• Ange förrättningen för dag, inkl restid

• Ingår resdag i uppdraget ska det anges i anteckningsfältet.

Förrättningen In- Ej själv bekostat Egen 
koms!- måltider (X) bil bort-

Påbörjad Avslutad fall (X) km 
Dat Kl Dat Kl F L M Logi 

Personnummer 

Tfn dagtid 

Kostnadsställe 

Påbörjad kl 

övriga Anteckningar 
kostnader Spec av utlägg 
Bif kvitto! 

Jag har själv bekostat n1ogi nresa Jag har bott privat n nätterna: 

Ange 

• om du haft arvode för samma dag i annat regionuppdrag
• om du övernattat pga förrättning i direkt anslutning till detta uppdrag 

Rja, nämligen i 

_ja []nej 

IAvslutad kl 

Underskrift Granskad Attest Beslutsattest 

Kod Fr om Tom Fr om kl Tom kl Antal Åpris Belopp K-ställe
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