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Ersättning vid utbildningar 
 

Som medlemsstation har ni möjlighet att få ersättning för att kunna skicka era medlemmar på 

utbildningar av relevans för studentradioverksamhet. Nedan finner ni information om 

ersättningen för de utlägg som görs i samband med en utbildning. 

SRS har öronmärkt 5 800 kr/station år 2015 som finns till förfogande för utbildningar för 

medlemsföreningarna. Har er station skickat medlemmar på utbildningar kan ni bevilja 

personerna ersättning för de kostnader som de lagt ut som sedan ersätts av SRS. Ni som station 

bestämmer själva vad ni vill bevilja, om det är resor eller utbildningskostnader eller båda två. De 

bidrag ni gett ut ersätts sedan av SRS i utbyte mot ifylld blankett: ”Ersättning vid utbildningar”. 

Spara alltid allt underlag (som kvitton och er stations ansökningsblankett). SRS gör stickprover i 

underlaget och ni kan ombes skicka in kopior på övrigt underlag i samband med detta. 

Blanketten nedan ska skickas in till SRS senast den 30 november 2015 för att er station ska kunna 

få ersättning för utbildningar under 2015.  

I blanketten finns plats att redovisa ett (1) utbildningstillfälle, vill ni redovisa flera skriv ut fler 

exemplar av blanketten. Begäran om ersättning för utlägg skickas till SRS föreningsadministratör 

Nadine Ghawi på adress: 

Studentradion i Sverige 

Apelns Graf  c/o Mossutställningar 

Hangövägen 18 

115 41 Stockholm 

 

Har ni frågor går det bra att kontakta kansliet på 

nadine.ghawi@studentradion.se eller 0735 77 02 50. 

 

Med vänliga hälsningar 

SRS styrelse och kansli 
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Ersättning vid utbildning: 

Blanketten fylls i av station vars medlem(ar) har gått en utbildning av relevans för 

studentradioverksamhet. Skriv ut flera exemplar för att redovisa mer än en (1) utbildning. 

1. Stationens uppgifter 

Lokalförening/Station: 

Ordförande/Stationschef: Bank: 

Mobilnummer: Clearing: 

E-post: Kontonummer: 

 

2. Uppgifter om utbildningen 

Vilken utbildning har medlemmen/medlemmarna gått? 

 

Vem arrangerade utbildningen? 

 

På vilket sätt har utbildningen relevans för studentradio- och föreningsverksamhet? 

 

 

Plats för utbildning: 

Datum för utbildning: 

 

3. Kostnader för utbildningen 

Typ av kostnad: Belopp: 

Resa  

Kursavgift  

Annat (specificera)   

Totalt: 

4. Underskrift 

 

 

……………………………………………….           …………………………………………………. 
   Stationschef/ordförande och datum                                                 Namnförtydligande                
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