
Redovisning 
av medel från 

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 
 
Redovisning av anslag som tilldelats: 
Namn: 
 
Projekttitel: 
 
Institutionsadress:  Hemadress: 
 
 
 
 
E-post/Telefon: 
 
Erhållet belopp: Fond/ år: 
 
 
 
 
----------------------------------- ----------------------------------- 
Ort och datum Namnunderskrift 
 
Till blanketten bifogas: 
- Budget (kopia av den som lämnades vid ansökningstillfälle) 
- Ekonomisk redovisning där varje kvitto har ett nummer (Obs! 
Originalkvitton, 
ej girobetalningar, internetbetalningar är acceptabla) i tabell enligt: 
Kvittonr: 1 Ändamål: flygbiljett Kostnad: 900 SEK 
- Samtliga originalkvitton uppsatta på A4 i nummerordning 
- Kort rapport om forskningsarbetet om möjligt innefattande preliminära 
resultat 
(2-3 A4 sidor) 
Kvarvarande medel/restbelopp (som överstiger 1000 kr) återlämnas till SSAG. 
Sätt in pengarna på plusgirokonto 152510-4. Uppge namn, projekttitel och år 
för 
anslaget. 
 
 
Kvarvarande medel/restbelopp (som överstiger 1000 kr) återlämnas till SSAG. 
Sätt in pengarna på plusgirokonto 152510-4. Uppge namn, projekttitel och år 
för 
anslaget. 
 
 
 
REDOVISNINGEN SÄNDS TILL 
SSAGs sekreterare 
Docent Jonas Åkerman 
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap 
Lunds universitet 
SE- 221 00 Lund, Sweden 
 



 
 
 
 

 
Exempel 

Ekonomisk redovisning 
av medel från 

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 
 
Kvittonr Ändamål Kostnad   Kurs Kostnad  
  Utländsk valuta   Svenska kronor 
___________________________________________________________________ 
1 Flygbiljett   8000:- SEK 
2 Bilhyra 10 000:- Ksh   0,57 5700:- SEK 
3 Bensin      300:- Ksh   0,57   171:- SEK 
osv. 
 
   _______________________________ 
   Summa  13 871:- SEK 
    
 
Kom ihåg! 
 
- Bifoga budget som presenterades vid ansökningstillfället (mindre avsteg kan 

godkännas utan motivering, för större avsteg från planen skall skriftlig förfrågan 
om omdisposition begäras och godkännas före detta genomförs). 

- Redovisa anslag enligt ovan (samtliga skall vara originalkvitton!) 
- Fäst alla kvitton på A4 papper i nummerordning med nummer på varje kvitto 
- Traktamente på upp till 150:-/dag kan erhållas vid resor (styrk restid med intyg) 
- Bifoga kvitton på växlingskurs 
- Bifoga en kort rapport av forskningsarbetet (2-3 A4 sidor) 
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