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Resebidrag
Detta bidrag kan sökas av alla RUM:s föreningar i Uppsaladistriktet, som har haft en
resekostnad i samband med en kurs, ett läger eller ett liknande evenemang (med
anknytning till föreningens verksamhet). Bidraget uppgår till 20 procent av den totala
resekostnaden för deltagande RUM-medlemmar i åldern 6-25 år, med en maximal
ersättning på 4 000 kronor för hela föreningen. En förening kan maximalt få bidrag på
20 000 kronor under ett år.

För att bidraget ska beviljas krävs en ansökan från föreningens kontaktperson
(det vill säga den som söker bidraget), som innehåller:
▪ Vilken aktivitet det gäller samt när och var den ägde rum
▪ Ett kvitto eller en faktura som styrker resekostnaden. Om resan har skett med
egna bilar (där det förutsätts att samåkning sker om möjligt) krävs ett bevis om
utbetalning, i form av ett verifikat från plusgirot eller liknande
▪ Vilka orter resan har skett mellan
▪ Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress
▪ En deltagarlista med för- och efternamn till alla deltagande medlemmar
▪ Den sökande föreningens clearingnummer, kontonummer och plusgiro-,
bankgiro- eller banknummer
Observera att bidrag inte betalas ut till kostnader som har uppstått i samband med
föreningens ordinarie verksamhet. Ansökan kommer inte att beviljas om aktiviteten
har anordnats av Uppsaladistriktet (då dessa aktiviteter redan är rabatterade) eller
om det har varit möjligt att söka bidrag för kostnaderna genom förbundet. För att
räknas som en deltagande medlem måste man ha deltagit i hela aktiviteten och en
person som har arrangerat aktiviteten räknas inte som en deltagande medlem.
I regel betalas bidraget alltid ut efter avslutad aktivitet, men kan komma att beviljas
och utbetalas innan detta, efter övervägande av distriktsstyrelsen. Om detta önskas
ska det inkluderas i bidragsansökan. Alla ansökningar behandlas inom en månad av
att de skickats till distriktsstyrelsens e-postadress, uppsala@rum.se, eller via de
formulär som finns på vår hemsida.

