Retningslinjer for rejserefusion
Generelt
Der gives rejserefusion til deltagere ved Radikal Ungdoms landsarrangementer.
1. Hvis det er et arrangement med tilmeldelse gennem hjemmesiden, skal man være
tilmeldt for at få rejserefusion. Dette gælder ikke arrangører eller lign., der normalt er
fritaget for tilmeldingsgebyret.
2. Man skal deltage i minimum 2/3 af arrangementet. Dette gælder ikke, hvis man er
tilstede som oplægsholder (eks. ved introweekender) eller for at kandidere til en post.
3. Der gives refusion op til prisen for en ung-billet. Medlemmer mellem 26 og 30 år, der
ikke er studerende, kan få refunderet prisen op til en standardbillet.
4. Ved kørsel i bil dækkes et samlet beløb svarende til maskimalt en ungbillet per
passager.
5. Radikal ungdom dækker prisen for klimakompensation ifbm. flyvning, så længe det
ikke overstiger beløbsgrænsen jf. ovenstående retningslinjer’
6. Rejserefusionsansøgninger skal indsendes senest 6 uger efter arrangementets
afholdelse.
7. Det er tilladt at tage af sted nogle dage før arrangements start eller efter dets
afslutning.
8. Landsforeningen kan lade være med at udbetale rejserefusion til medlemmer, der
skylder foreningen penge.
9. Hvis folk rejser ind fra udlandet, kan der gives rejserefusion fra den
lufthavn/togstation, hvor vedkommende ankommer, i Danmark og til det sted
arrangementet afholdes.
10. Dette dokument er retningslinjer. De dækker ikke alt, og hvis der er god grund, kan der
dispenseres fra retningslinjerne. Der kan også gives rejserefusion til ting,
retningslinjerne ikke dækker, så længe formålet er fornuftigt. Dispensation kræver
godkendelse fra Forretningsudvalget.

Pladsbilletter
Medlemmer af Forretningsudvalget, udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation, HBforpersonskabet og generalsekretæren kan få pladsbilletter dækket, hvis: rejsetiden i toget er
over 1 time og tiden bruges på en form for arbejde. Arbejdet behøver ikke være RU-relateret
Eksempler:
Dækkes: RU-arbejde, skolearbejde og lign., der kræver computer; at læse en bog som en del af
sin uddannelse; bruge togturen på et i forvejen planlagt møde med en anden passager.

Arrangementerne
Almindelige arrangementer
Gælder: Politisk Kongres, sommerlejr, uddannelsesweekender, politiske temadage,
lokalforeningstræf, kvindekonference
Rejserefusion gives til: Alle deltagere

Landsmødet
Rejserefusion gives til alle deltagere.

Man skal deltage i 2/3 af hele landsmødet for at få rejserefusion. Hvis man kun er tilmeldt til
om lørdagen får man altså ikke rejserefusion selvom man er tilstede hele lørdag.

Hovedbestyrelsesmøder
Rejserefusion gives til: alle med stemmeret, alle førstegangsdeltagere, alle på valg, alle der har
fået det gennem ”2-ekstra-pladser-ordningen” og folk der er blevet bedt om at møde op af
hovedbestyrelsesforpersonskabet (typisk tovholdere for projekter).
Der gives rejserefusion til lederen af referentudvalget, hvis vedkommende ikke i forvejen
sidder i hovedbestyrelsen.

Folkemødet, studieture og internationale aktiviteter
Der gives rejserefusion til at man kan tage til afrejsestedet hvorfra der er fælles afgang mod
whatever. Er der mulighed for at foretage rejsen til en tilsvarende eller billigere pris end den,
der er i inkluderet i arrangementet, kan dette refunderes efter aftale med arrangørerne af den
pågældende rejse.

FU-møder
Rejserefusion gives til: medlemmer af Forretningsudvalget,
Hovedbestyrelsesforpersonskabet, generalsekretæren og gæster, der er inviteret af
Forretningsudvalget til at deltage. Hvis en arbejdsgruppe har et punkt på dagsordenen, gives
der kun rejserefusion til én repræsentant.

PoSK-møder
Rejserefusion gives til: medlemmer af udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation,
landsnæstforpersonen, Hovedbestyrelsesforpersonskabet, generalsekretæren og gæster, der
er inviteret af PoSK til at deltage. Hvis en arbejdsgruppe har et punkt på dagsordenen, gives
der kun rejserefusion til én repræsentant.

RVHB
Rejserefusion gives til: RU’s repræsentanter.

Introweekender
Rejserefusion gives til: deltagere (også dem, der ikke er medlemmer), arrangører og
oplægsholdere

Generalforsamlinger
Rejserefusion gives til: den lokalforeningsansvarlige FU’er samt det pågældende
distriktsansvarlige medlem af lokalforeningsudvalget. Hvis ingen af disse kan deltage, kan et
andet medlem af lokalforeningsudvalget, en anden FU’er, et medlem af HB-forpersonskabet
eller generalsekretæren modtage rejserefusion for at deltage i den pågældende
generalforsamling, hvis de inviteres som dirigent eller referent.

Fester
Der gives aldrig rejserefusion udelukkende for at nogen kan deltage i en fest eller et andet
socialt arrangement.

Repræsentation til andre ungdomspartiers landsmøder
Der gives rejserefusion til de medlemmer, der officielt repræsenterer RU.

Debatter
Hvis du er inviteret til at repræsentere RUs holdninger officielt til en debat, gives der
rejserefusion. Bemærk, at DUF refunderer udgifterne ved Demokratiets Dag og Skolevalget.

De Politiske Udvalg
Der gives rejserefusion til møder i de politiske udvalg, hvis PoSK har bevilliget dem. PoSK
styrer deres egne penge og det er ikke FU, der laver reglerne her.

De organisatoriske udvalg
Der gives rejserefusion til møder i det organisatoriske udvalg til udvalgsmedlemmer,
udvalgsleder og evt. oplægsholder. Til møder i lokalforeningsudvalget gives der rejserefusion
til generalsekretæren

Distrikter
Der gives rejserefusion til distriktsdage og distriktsmøder til deltagere fra det pågældende
distrikt, oplægsholdere, den distriktsansvarlige og den lokalforeningsansvarlige FU’er.

Andre møder
Denne kategori er bred. Der opfordres til, at møder generelt afholdes et sted, der giver mening
for deltagerne.
Der dækkes rejserefusion til møder i økonomiudvalget og kommunikationsudvalget.
Der dækkes rejserefusion til diverse møder for medlemmer af landsforpersonskabet, f.eks.
centrale statusmøder, forventningsafstemning etc..
Der dækkes rejserefusion til centrale møder internt i hovedbestyrelsesforpersonskabet.
Der opfordres til at gennemføre møder online, per telefon eller i forlængelse af andre møder
for at spare rejserefusion.
Man kan altid bede Forretningsudvalget om hjælp til at tolke retningslinjerne eller bede om
ekstraordinær rejserefusion til et møde.

