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Matka-avustusta osallistumiseksi NAF:n yleiskokoukseen Tukholmassa 2.-4.9.2015 

 

NAF:n jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat hakea matka-avustusta osallistumiseen yleiskokoukseen 

Tukholmassa 2.-4.9.2015. Avustus voi koskea kokouksen osallistumismaksua, matkakuluja Tukholmaan 

ja takaisin sekä asumiseen 2.-4.9. Matka-avustusta voidaan myöntää vain sellaisille kuluerille, joita 

henkilön työnantajalta ei korvaa tai joihin ei ole saatu muuta avustusta. 

 

Hakemukseen, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle, tulee sisältyä perustelut ja kustannuslaskelma 

(kokousmaksu, matkat, asuminen). Matka-avustuksen maksamiseen tarvitaan lisäksi apurahansaajan 

koko nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja tilinumero IBAN-muodossa. Myönnetystä apurahoista 

ilmoitetaan verottajalle. Hakemus tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille viimeistään 10. kesäkuuta 

2015 klo 16.00. Hakijat saavat tiedon matka-avustuksista ennen juhannusta. 

 

Matka-avustuksia voidaan myöntää vain hakemuksille, jotka ovat saapuneet eräpäivään mennessä, ellei 

hallitus päätä toisin. Tarvittaessa etusija annetaan NAF:in Suomen osaston jäsenille. 

 

Yhteystiedot 

 

Yhdistys käsittelee vain kirjalliset hakemukset. Hakemuksen voi lähettää joko sähköpostitse tai kirjeitse. 

Huomaa, että hakemuksia jotka on lähetetty myöhässä tai joista puuttuu vaadittavia tietoja tai liitteitä, ei 

käsitellä. 

 

Kirjekuoreen/sähköpostiviestiin merkitään NAF YLEISKOKOUS 2015. 

 

Hakemus lähetetään osoitteeseen: 

 

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto/ NAF YLEISKOKOUS 2015 

Esittelijä Sebastian Godenhjelm 

NAF c/o Svenska social- och kommunalhögskolan, PL 16, 00014 Helsingin yliopisto 

 

tai sähköpostilla: 

 

sskh-naf(ät)helsinki.fi 

 

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n apuraha- ja tunnustuspalkintosäännöt löytyvät 

tästä. 

 

 

NAF toivottaa tervetulleeksi neljä uutta jäsentä 

 

 

 

http://www.nafnet.fi/
http://www.nafnet.fi/?lang=sv
http://www.nafnet.fi/wp-content/uploads/2015/02/Liite-10.-Pohjoismaiden-hallinnollisen-liiton-Suomen-osasto-ryn-apuraha-ja-tunnustuspalkintosäännöt.pdf
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Resebidrag för deltagande i NAF:s allmänna möte i Stockholm 2-4.9.2015 

 

NAF-medlemmar och andra intresserade kan ansöka om resebidrag för att delta i allmänna mötet i 

Stockholm 2-4.9.2015. Bidraget kan gälla konferensavgiften, resorna till och från Stockholm samt logi 

2-4.9. Resebidrag kan beviljas endast till den del som personen inte får kostnaderna ersatta av sin 

arbetsgivare eller täckta med andra bidrag. 

 

I ansökningen, som riktas till föreningens styrelse, skall ingå motivering och kostnadskalkyl 

(konferensavgift, resor, boende). För utbetalning av resebidraget behövs ytterligare mottagarens 

fullständiga namn, socialskyddssignum, postadress samt kontonummer i IBAN-form. Information om 

beviljade resebidrag förmedlas till skatteverket. Ansökningen ska tillställas föreningens sekreterare 

senast den 10 juni 2015 kl. 16.00. Sökandena får besked om resebidragen före midsommaren. 

 

Bidrag beviljas endast för ansökningar som inkommit inom tidsfristen i fall styrelsen inte bestämmer 

annorlunda. Vid behov ges prioritet till medlemmar av NAF:s finska avdelning. 

 

Kontaktuppgifter 

 

Föreningen beaktar endast skriftliga ansökningar. Ansökan kan skickas antigen per post eller per e-post. 

Vänligen notera att ansökningar som inkommit för sent eller där begärda uppgifter eller bilagor saknas 

inte beaktas. 

 

Märk kuvertet eller e-postmeddelandet NAF ALMMÄNNA MÖTET 2015. 

 

Ansökningen sänds per post till: 

 

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning/ NAF ALLMÄNNA MÖTET 2015 

Föredragande Sebastian Godenhjelm 

NAF c/o Svenska social- och kommunalhögskolan, PB 16, 00014 Helsingfors universitet 

 

eller per e-post till: 

 

sskh-naf(ät)helsinki.fi 

 

Mera information om Nordiska administrativa förbundets finska avdelningens regler för stipendier finns 

här (på finska). 

 

 

NAF välkomnar fyra nya medlemmar 

 

http://www.nafnet.fi/
http://www.nafnet.fi/?lang=sv
http://www.nafnet.fi/wp-content/uploads/2015/02/Liite-10.-Pohjoismaiden-hallinnollisen-liiton-Suomen-osasto-ryn-apuraha-ja-tunnustuspalkintosäännöt.pdf

