
Föreningens för Skogskultur r.f. – principer för beviljande av resestöd 
till skolorna.  
 
 
Detta är riktlinjer som styrelsen slagit fast den 9.8.2019. Alla beslut fattas i sista hand av 
styrelsen från fall till fall. 
 
 
Resestöd till skolorna: förskola, åk 1-9 
 
I januari / februari varje år sänds e-post ut till alla svenska låg- och högstadier i Finland 
med information om möjlighet till resestöd från Föreningen för Skogskultur r.f. I utskickat 
ingår ansökningsblankett för ansökan av reseunderstöd, redovisningsblankett för utfärden 
samt föreningens principer för beviljande av resestöd till skolorna. Ingår även länk till 
föreningens hemsida www.skogskultur.fi/understod-stipendier/  
  
Föreningens verksamhet är kalenderårsvis, inte läsårsvis som i skolorna. I teorin kan 
samma skolklass söka om understöd på hösten och på våren. Samma skolklass kan 
också söka om understöd som 5a på våren och 6a på hösten under samma kalenderår.  
 
Enligt föreningens bestämmelser bör en skogsfackman medverka och dagens 
innehåll bör vara skogligt, med tyngdpunkt på ekonomiskog, för att föreningen ska 
bevilja stöd. Skogsfackmannen kan också ersättas av en aktiv och kunnig skogsägare 
som föreningens styrelse godkänner från fall till fall. Föreningen kan mot faktura betala 
ut ersättning till skogsfackmän och skogsägare som deltar i planeringen och 
medverkar på utfärden. Föreningens styrelse har i mars 2019 fastställt ersättningen för 
en halvdag (4 timmar) till högst 150,00 euro (+ gällande moms 24 %) och ersättningen för 
en heldag (8 timmar) till högst 300,00 (+ gällande moms 24 %). I arvodena ingår 
eventuella planeringstimmar samt rese- och kilometerersättningar. 
 
På sitt möte i februari 2019 fattade styrelsen ett beslut om att betala ut en ”matpeng” på 
högst 2 euro per elev som deltagit i skogsutfärden. Matpengen utbetalas utan skild 
ansökan i samband med utbetalning av resekostnaderna. Matpengen skall inspirera till 
att tillreda någon form av mat i skogen, typ grilla korv. 
 
Större skogsdagar, t.ex. för samtliga skolor i en kommun, prioriteras. Deltagande i 
sådana större evenemang är inget hinder för att samma klass får resestöd från 
föreningen för egenordnad utfärd samma år.  
 
Vi bör komma ihåg att utan skogsfackmän, skogsägare och lärare som ordnar dessa 
studiebesök skulle det inte bli några penningutdelningar från föreningens sida.  
 
Ansökan ska inlämnas senast 14 dagar före utfärden. I vissa fall kan styrelsen bevilja 
stöd trots sent inlämnad ansökan. Innan ansökan inlämnas är det viktigt att skolorna hör 
med ett bussbolag vilka de verkliga busskostnaderna blir, helst i form av en offert. Detta 
för att säkerställa att det belopp man ansöker om säkert täcker kostnaderna på 
bussfakturan. 
 
Utbetalning av stödet sker efter utfärden. Redovisningsblanketten tillsammans med en 
kopia av bussfakturan sänd till föreningen som utbetalar högst det belopp för understöd 
som beviljats. Matpengen på högst 2 euro per elev som deltagit utbetalas samtidigt. 


