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Rutin för intern och extern representation
Extern representation
Behörig att besluta om representation är ordförande i direktionen och miljöchefen.
Representationens omfattning gäller generellt att den skall vara måttfull och vad gäller mat
och dryck anpassad till vad omständigheterna kräver.
Vid deltagande i kurser, konferenser, studiebesök, uppvaktningar m.m. som ej är interna kan
resekostnader och logi faktureras miljöförbundet. Mat, dryck m.m. skall personligen betalas.
Dessa kostnader regleras sedan genom att traktamente tas ut på reseräkningen som upprättas
efter det att resan avslutas.
Intern representation
Med intern representation avses förtäring och dylikt där samtliga deltagare är förtroendevalda
eller tjänstemän på miljöförbundet. I samband med mandatperiods utgång får direktionen på
miljöförbundets bekostnad inta måltid. Till denna kan tjänstemän som normalt biträder
direktionen inbjudas.
Vid sammanträde får kaffe, bröd m.m. tillhandahållas. På samma sätt vid sammanträde som
fortsätter över lunch eller middag - om särskilda skäl påkallar - måltid intas på
miljöförbundets bekostnad. I samband med avtackning av avgående befattningshavare eller
utdelning av missesgåvor får efter omständigheten kaffe m.m. eller måltid tillhandahållas på
miljöförbundets bekostnad. Miljöförbundet erbjuder inga alkoholhaltiga drycker vid
gemensamma sammankomster, t.ex. vid övernattningar.
Detta gäller vid kurser, konferenser, studiebesök, sammanträden, APT m.m. Kostnader som
skall betalas av miljöförbundet kan betalas genom faktura. Kostnader av privat natur får aldrig
betalas av miljöförbundet. Även om pengarna återbetalas till miljöförbundet direkt. För att
kostnader för intern representation skall få belasta miljöförbundet skall en handling (program,
dagordning eller liknande) visa att det är en planerad utbildning, konferens studieresa m.m.
Vid sammanträde eller liknande får kaffe, bröd m.m. serveras. På samma sätt får vid
sammanträde eller liknande som fortsätter över lunch eller middag, måltid intas på miljöförbundets bekostnad.
Miljöförbundet har tagit en alkoholpolicy och vid kurser och konferenser
betalas eventuella alkoholhaltiga drycker av den enskilde arbetstagaren.

