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 FORRETNINGSORDEN FOR AIACE-INTERNATIONALE

DEN INTERNATIONALE FORENING FOR FORHENVÆRENDE
MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION

BESTYRELSEN VEDTAGER:

KAPITEL I – OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER, FORVALTNING AF PER-
SON-OPLYSNINGER, KOMMUNIKATION OG EKSKLUSION
Artikel 1
Et medlem af foreningen kan være medlem af to eller flere nationale sektioner, hvis de 
berørte nationale sektioner underrettes om dette.
Medlemmet har under alle omstændigheder kun én stemme på generalforsamlingen.

Artikel 2
1. Hver sektion er ansvarlig for forvaltningen af oplysninger om de personer, der tilmelder 

sig foreningen gennem dem.
2. Hver sektion er ansvarlig for at videreformidle formelle meddelelser fra AlACE 

Internationale til sine medlemmer inden for en rimelig frist.
3. Hver sektion er ansvarlig for at videreformidle generelle oplysninger til medlemmerne i 

henhold til de kriterier og med de metoder, som den finder hensigtsmæssige.
4. Hver sektion tilsender hvert år i januar ad elektronisk vej AlACE Internationale en 

navneliste over medlemmerne pr. 31. oktober året før.
5. L’AIACE Internationale kan fremsende generelle oplysninger ad elektronisk vej til alle 

medlemmer, der anmoder om dette og opgiver deres e-mailadresse.

Artikel 3
I særlige tilfælde og efter en behørigt begrundet beslutning i hovedbestyrelsen, som træffes 
på grundlag af en rapport fra bestyrelsen for den pågældende sektion, kan et medlem 
ekskluderes, hvis der foreligger tilstrækkeligt alvorlige grunde hertil.
Denne sanktion kan først gennemføres, når den pågældende har haft mulighed for at 
fremlægge sin sag for hovedbestyrelsen.

Forretningsorden
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KAPITEL II – STEDFORTRÆDERE OG FULDMAGT
Artikel 4
Ethvert medlem af hovedbestyrelsen, der ikke er erstattet af en suppleant, kan give et andet 
medlem fuldmagt til at fungere som stedfortræder ved et møde i hovedbestyrelsen.
Denne fuldmagt skal gives skriftligt.

KAPITEL III – SKRIFTLIG PROCEDURE
Artikel 5
Når hovedbestyrelsen ikke er i stand til at stemme under et møde, uanset hvad årsagen 
hertil måtte være, eller der er tale om et hasteanliggende (således at beslutningen ikke kan 
udsættes til det næste møde), kan formanden pålægge generalsekretæren at arrangere, 
at afstemningen i henhold til artikel 24 i foreningens vedtægter foretages ved skriftlig 
procedure. Svarfristen skal være på minimum 10 kalenderdage. Resultatet af afstemningen 
opgøres på den dato, hvor den skriftlige procedure udløber; beslutningen træffes med 
flertal blandt de afgivne stemmer. Generalsekretæren underretter hovedbestyrelsen om 
afstemningsresultatet og om den heraf følgende beslutning.

KAPITEL IV – VALG AF FORMAND OG NÆSTFORMAND
I. - AFSTEMNINGSPROCEDURE

Artikel 6
1. Hovedbestyrelsen vælger ved hemmelig afstemning først formanden og dernæst 

næstformanden, forudsat at et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede 
personligt eller ved stedfortræder.

2. For at blive valgt skal en kandidat have opnået et absolut flertal i overensstemmelse med 
nedenstående artikel 8.

Artikel 7
1. Formanden spørger for hver af de to poster, om der er andre kandidaturer end dem, der 

er indkommet i overensstemmelse med artikel 22 i foreningens vedtægter.
2. Hvis der kun er en kandidat, sættes dennes kandidatur til afstemning. Kandidaten er 

valgt, hvis vedkommendes kandidatur har opnået absolut flertal.
3. Hvis der er to eller flere kandidater:

• sættes deres kandidaturer til afstemning
• den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt, forudsat at vedkommende har opnået 

et absolut flertal.
4. Såfremt ingen af de kandidaturer, der har været til afstemning, opnår et absolut flertal, 

spørger formanden, om der er andre kandidaturer.
5. Såfremt der melder sig en eller flere nye kandidater, sættes alle kandidaterne til 

afstemning som beskrevet i stk. 3.
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6. Såfremt der ikke er nye kandidater:
• hvis der kun var en kandidat, erklærer formanden afstemningen for at være resultatløs
• hvis der var to kandidater, sætter formanden kun det kandidatur til afstemning, som 

opnåede det højeste antal stemmer
• hvis der var tre eller flere kandidater, sætter formanden de to kandidaturer til 

afstemning, som har opnået det højeste antal stemmer; den kandidat, der opnår et 
absolut flertal, er valgt.

7. Hvis to eller flere kandidater opnår det samme antal stemmer, fortsættes der med 
afstemningsrunder, indtil der opnås et resultat.

II. – KRÆVEDE FLERTAL

Artikel 8
Definitioner:
Absolut flertal: flertallet af medlemmerne i bestyrelsen (i givet fald rundet op til det næste 
hele tal).
Undladelser af at stemme tæller som afgivne stemmer. Dette gælder ikke for blanke eller 
ugyldige stemmesedler.

KAPITEL V - DE NATIONALE SEKTIONER
Artikel 9
Hovedsædet for de enkelte nationale sektioner ligger i princippet i hovedstaden i den 
medlemsstat, hvor sektionen hører hjemme.

Artikel 10
1. Der kan oprettes en ny sektion i en medlemsstat, hvor der endnu ikke findes en sektion, 

når antallet af medlemmer med bopæl i det pågældende land, som ønsker at oprette en 
sektion, er mindst 20 eller mere end 20, hvis dette er et krav i henhold til den nationale 
lovgivning.

2. Det påhviler disse medlemmer at etablere strukturen for sektionen i fuld overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forretningsorden. De kan anmode foreningen om praktisk 
bistand, hvis dette er nødvendigt.

3. For at gøre det nemmere at oprette en ny sektion og under hensyntagen til 
startomkostningerne for en ny sektion fritages nye sektioner undtagelsesvis fra 
forpligtelsen til at betale kontingent til den internationale forening i en periode på højst 
24 kalendermåneder regnet fra datoen for stiftelsesoverenskomsten for den nye sektion.

– GENERALFORSAMLINGEN

Artikel 11
Sektionens generalforsamling er åben for alle foreningens medlemmer, der er tilmeldt den 
pågældende sektion.
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Den afholdes mindst en gang årligt og indkaldes af sektionens bestyrelse. Generalforsamlingen 
har navnlig følgende kompetenceområder:
1. udarbejdelse og ændring af vedtægterne for den nationale sektion, der oprettes som 

forening i henhold til reglerne i det land, hvor den er hjemmehørende
2. udnævnelse og afsættelse af medlemmerne af bestyrelsen og revisorerne
3. godkendelse af sektionens budget og regnskaber
4. godkendelse af aktivitetsberetningen
5. forslag om udpegelse af to medlemmer af sektionen som ordinære medlemmer af AIACE’s 

hovedbestyrelse samt to suppleanter; disse skal bekræftes af AIACE’s generalforsamling
6. fremsættelse af et begrundet forslag om afsættelse af et medlem af hovedbestyrelsen, 

som sektionen har udpeget
7. enhver beslutning vedrørende sektionen, som ligger uden for de beføjelser, der er tildelt 

bestyrelsen i henhold til lovgivningen eller vedtægterne.

– SEKTIONENS BESTYRELSE

Artikel 12
Hver national sektion udnævner i henhold til sin forretningsorden en formand og en række 
ansvarlige for en periode på tre år.

Artikel 13
Bestyrelsen varetager den løbende kontakt med AIACE’s hovedbestyrelse. Den fremsender 
navnlig hvert år en rapport med et referat af generalforsamlingen, aktivitetsrapporten for det 
forløbne år og det fremtidige aktivitetsprogram samt en liste over sektionens medlemmer.
Den fremsender forslag til vedtægter og ændring af sektionens vedtægter.
Den fremlægger om nødvendigt sektionens vedtægter med de nationale myndigheders 
godkendelse samt ændringer af disse vedtægter.

Artikel 14
Bestemmelserne i dette kapitel III vedrørende de nationale sektioner finder anvendelse med 
forbehold af overholdelsen af den nationale lovgivning i det land, hvor sektionen har sit 
hjemsted.

KAPITEL VI – ADMINISTRATIVE ORGANER
Artikel 15
1. Hovedbestyrelsen kan oprette et hvilket som helst organ eller arbejdsgruppe, som den 

skønner nødvendig til at bistå AIACE’s formand og hovedbestyrelsen i udøvelsen af 
deres funktioner.
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2. Disse arbejdsgruppers mandat, sammensætning og funktion beskrives i bilaget til denne 
forretningsorden.

3. Generalsekretæren, vicegeneralsekretæren og hovedkassereren kan deltage som 
rådgivere ved møderne i hovedbestyrelsen og arbejdsgrupperne.

KAPITEL VII – GENERALSEKRETARIATET
Artikel 16
Al post fra eller til AIACE forelægges generalsekretæren, som sørger for, at den registreres 
og videreformidles.

KAPITEL VIII – REVISORER
Artikel 17
Generalforsamlingen udpeger to revisorer efter forslag fra hovedbestyrelsen. Mandatperioden 
er tre år.

KAPITEL IX – AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 18
Denne forretningsorden, der er vedtaget i henhold til artikel 38 i AIACE’s vedtægter, ophæver 
og erstatter forretningsordenen af 30. september 1991, som ændret den 21. februar 1994 
og 22. oktober 2014.

Artikel 19
Formanden er ansvarlig for gennemførelsen af denne forretningsorden.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2021
For bestyrelsen

Joaquín DIAZ PARDO
Formand
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BILAG

ARBEJDSGRUPPERNES MANDAT, SAMMENSÆTNING OG FUNKTION

MANDAT
Arbejdsgrupperne er rådgivende grupper. På anmodning af og til brug for AIACE’s 
hovedbestyrelse eller formand forbereder de sager af generel eller specifik karakter 
vedrørende administrative, juridiske eller sociale spørgsmål.
Efter aftale med AIACE’s formand kan grupperne fremsætte forslag for hovedbestyrelsen 
på disse områder.

SAMMENSÆTNING
Hver arbejdsgruppe består af højst ni medlemmer af foreningen (af flere nationaliteter), 
som er udnævnt af hovedbestyrelsen efter forslag fra AIACE’s formand. Hver arbejdsgruppe 
vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.
Arbejdsgruppernes mandat er på tre år.

FUNKTION
a) Hver arbejdsgruppe mødes på initiativ af dens formand eller AIACE’s formand.
b) Hver arbejdsgruppe kan lade sig rådgive af enhver ekspert, som den finder det 
hensigtsmæssigt at henvende sig til. Den skal indhente godkendelse fra AIACE’s formand, 
hvis en sådan rådgivning medfører udgifter for foreningen.
c) Hvis en national sektion er særligt interesseret i en bestemt sag, kan denne lade et af 
sine medlemmer deltage, når det pågældende spørgsmål behandles i den pågældende 
arbejdsgruppe. Rejseudgifterne afholdes af den nationale sektion.
d) Hver gruppe aflægger regelmæssigt rapport om arbejdets fremadskriden og udarbejder 
en årlig beretning, som den forelægger for hovedbestyrelsen med AIACE’s formands 
godkendelse.

  FORRETNINGSORDEN FOR AIACE-INTERNATIONALE



  7

 ØKONOMISKE VEDTÆGTER FOR AIACE-INTERNATIONALE

vedtaget den 11. marts 2013 i henhold til artikel 38 i AIACE's vedtægter

BESTYRELSEN VEDTAGER:

Artikel 1 – Regnskabsår
Regnskabsåret begynder den 1. januar og slutter den 31. december hvert år.

Artikel 2 – Ressourcer
Ressourcerne til AIACE's centrale organer består af følgende:
 - et årligt bidrag for hvert af de tilknyttede medlemmer, som indbetales af de nationale 

sektioner inden afslutningen af det pågældende regnskabsår. Disse indbetalinger sker 
i to trancer, den første i april, og restbeløbet inden afslutningen på det pågældende 
regnskabsår. Indbetalingen i april svarer til 50 % af det årlige bidrag, som blev indbetalt i 
det foregående år, og restbeløbet er baseret på antallet af tilknyttede medlemmer pr. 31. 
oktober i det pågældende regnskabsår. Størrelsen af overførslen pr. medlem fastsættes 
af bestyrelsen og bekræftes eller ændres hvert år

 - af tilskud og gaver til AIACE
 - af alle andre ressourcer, som er tilladt i henhold til lovgivningen.

De enkelte nationale sektioner fastsætter det kontingent, som de tilknyttede medlemmer 
skal betale.

Artikel 3 – Udgifter
AIACE's udgifter omfatter:
 - driftsudgifter for de centrale organer, som omfatter personaleudgifter, rejse- og 

opholdsudgifter for deltagerne i møder i præsidiet og bestyrelsen, arbejdsgrupper, ad 
hoc-grupper og personer, som AIACE behørigt har bemyndiget til at deltage i andre 
møder eller andre aktiviteter

 - bidrag til en national sektions udgifter til afholdelse af de årlige generalforsamlinger og 
kongresser, som er godkendt af bestyrelsen

 - udgifter afholdt af de centrale organer og de nationale sektioner på EU-institutionernes 
vegne med henblik på sociale foranstaltninger for pensionerede fra EU

 - øvrige udgifter afholdt i foreningens interesse.

ØKONOMISKE VEDTÆGTER
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Artikel 4 – Regnskab
Regnskabet er edb-baseret og føres i et regnskabsprogram, der er i overensstemmelse med 
de europæiske standarder. Det føres i euro af hovedkassereren i henhold til en kontoplan, 
der er specifik for AIACE's administrative behov.

Artikel 5 – Budget
Hovedkassereren udarbejder et forslag til budget, der skal være balanceret, og som 
indeholder en sammenfatning af alle planlagte finansielle transaktioner for indeværende 
regnskabsår. De nationale sektioner er forpligtede til at fremlægge et overslag over deres 
udgifter til sociale foranstaltninger for indeværende regnskabsår mindst et år forud for at 
gøre det lettere at udarbejde budgetforslaget.
Hovedkassereren fremlægger hvert år senest den 15. januar dette forslag til budget for 
AIACE's formand, der fremlægger det til godkendelse i bestyrelsen på dennes første møde 
i regnskabsåret. Forslaget til budget fremlægges til godkendelse for generalforsamlingen af 
formanden eller kassereren.
Mellem den 1. januar og vedtagelsen af budgettet afholdes udgifterne inden for hver 
enkelt kategori inden for en ramme bestående af halvdelen af udgifterne i det foregående 
regnskabsår (med undtagelse af udgifter til sociale foranstaltninger, som ikke må overstige 
det samlede udgiftsbeløb i denne kategori i det foregående år). Denne foreløbige procedure 
berigtiges, når generalforsamlingen har vedtaget budgettet.
Lånefinansiering er ikke tilladt, medmindre generalforsamlingen specifikt har givet sin 
tilladelse til dette.
Det anbefales, at de samlede reserver holdes på et niveau mindst svarende til 50 % af det 
samlede årlige budget.

Artikel 6 – Procedure for indtægter og udgifter
Når budgetforslaget er godkendt af formanden, og de godkendte budgetter efterfølgende 
er godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen, har hovedkassereren tilladelse til at 
modtage indtægter og til at afholde udgifter.
• Alle indtægter og udgifter giver anledning til udarbejdelse af et bilag (faktura, erklæring 

eller kvittering) med angivelse af indtægtens eller udgiftens art. Alle bilag vedrørende en 
udgift underskrives af den ansvarlige for den pågældende udgift.

• Bilagene vedrørende indtægter og udgifter nummereres fortløbende i henhold til 
bogføringen af dem i edb-systemet. Alle regnskabsbevægelser, der indføres i hovedbogen 
eller på balancen, får det samme nummer, som de fik ved bogføringen.

• Transaktioner for indtæger og udgifter foregår via en bankkonto i foreningens navn. Alle 
betalingsanvisninger underskrives af hovedkassereren eller af en anden person, som 
AIACE's formand har bemyndiget hertil. Formanden kan bemyndige hovedkassereren til 
at underskrive betalingsanvisninger alene. Hvis hovedkassereren er forhindret, erstattes 
denne af en person, som formanden har bemyndiget hertil.

Hovedkassereren er ansvarlig for så vidt muligt at sikre, at alle indtægter, som AIACE har 
til gode, modtages, at midlerne forvaltes i henhold til forsigtighedsprincippet og princippet 
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om forsvarlig finansiel forvaltning, og at udgifterne er i overensstemmelse med de samme 
principper og med budgettet og er dokumenteret med gyldige bilag.
De nationale sektioner skal aflægge rapport om deres anvendelse af midlerne til sociale 
foranstaltninger på den af hovedkassereren foreskrevne måde for at give mulighed for at 
kontrollere, at de har anvendte midlerne effektivt.
Hovedkassereren forelægger inden hvert møde i bestyrelsen en opgørelse over indtægter 
og udgifter for formanden for AIACE. Formanden eller kassereren informerer bestyrelsen 
om dette.

Artikel 7 – Regnskaber
Inden den 1. marts hvert år udarbejder kassereren et udkast til balance og forvaltningsregnskab 
pr. 31. december i det foregående år, giver formanden for AIACE meddelelse om disse og 
forelægger dem for revisorerne til kontrol.
Revisorerne kontrollerer de regnskabsdokumenter, som hovedkassereren forelægger dem, 
og forelægger deres beretning for formanden senest den 15. marts hvert år.
Revisorerne angiver, om regnskaberne er en nøjagtig gengivelse af de transaktioner, som 
AIACE Internationale har foretaget i løbet af regnskabsåret, og af organisationens finansielle 
status ved regnskabsårets afslutning, samt hvorvidt hovedkassereren har varetaget sine 
opgaver i henhold til artikel 6 ovenfor som en bonus pater familias.
Hovedkassereren forelægger den endelige balance og det endelige forvaltningsregnskab 
samt revisorernes beretning på årets første møde i bestyrelsen.
Når generalforsamlingen har godkendt forvaltningsregnskabet og balancen, giver den 
hovedkassereren decharge for de pågældende regnskabsår.

Artikel 8 – Generalforsamling og kongres
Hvis afholdelsen af generalforsamling og kongres overdrages til en national sektion eller en 
anden organisation, forelægger forvaltningsorganet for den nationale sektion eller den anden 
organisation AIACE's bestyrelse et foreløbigt budget for indtægter og udgifter i forbindelse 
med disse arrangementer.
Bestyrelsen kan tildele den arrangerende sektion et økonomisk forskud, som senere skal 
berigtiges. Dette forskud afregnes endeligt ved fremlæggelse af regnskabet og tilhørende 
bilag senest tre måneder efter kongressens afholdelse.
Hvis der er underskud i henhold til opgørelsen over udgifter og indtægter, som vedlægges 
rapporten fra den arrangerende sektion, kan bestyrelsen beslutte at dække dette underskud 
helt eller delvis på AIACE's vegne.

Artikel 9 – Rejse- og opholdsudgifter
Rejse- og opholdsudgifter for deltagerne i møder i præsidiet, bestyrelsen, arbejdsgrupper og 
ad hoc-grupper samt for personer, som AIACE behørigt har bemyndiget til at deltage i andre 
møder eller andre aktiviteter, godtgøres på de betingelser og i henhold til de bestemmelser, 
der fastsættes i bilaget til disse økonomiske vedtægter.



10

Artikel 10 – Ikrafttrædelsesdato
De finansielle bestemmelser i disse økonomiske vedtægter og det tilhørende bilag vedrørende 
rejse- og opholdsudgifter træder i kraft pr. 1. april 2013. Alle tidligere bestemmelser 
vedrørende disse spørgsmål ophæves.

Artikel 11 – Ansvar for gennemførelsen
Formanden har ansvaret for gennemførelsen af disse økonomiske vedtægter og tilhørende 
bilag.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013

For bestyrelsen:
Richard Hay
International formand

  ØKONOMISKE VEDTÆGTER FOR AIACE-INTERNATIONALE
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BILAG TIL DE ØKONOMISKE VEDTÆGTER
Bestemmelser vedrørende godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter
1. På de ovenfor fastsatte betingelser giver deltagelsen i møder i AIACE's præsidium, 

bestyrelse, arbejdsgrupper og ad hoc-grupper samt deltagelsen i andre møder og 
aktiviteter for personer, som AIACE har behørigt bemyndiget hertil, ret til følgende for 
personer, hvis bopæl er beliggende mere end 50 km fra mødestedet:
 - godtgørelse af transportudgifter mellem bopælen og mødestedet
 - godtgørelse af udgifter til overnatning, når det er nødvendigt at tilbringe en nat på 

stedet
 - dagpenge til dækning af udgifter under opholdet.

For personer, hvis bopæl er beliggende mindre end 50 km fra mødestedet, giver deltagelse 
i sådanne møder eller aktiviteter ret til dagpenge.
2. Mødedeltagerne skal sørge for så vidt muligt at udnytte rabatter og reducerede takster, 

som transportselskaberne giver mulighed for.
Transportudgifterne godtgøres i henhold til følgende bestemmelser:
a) ved flyrejser: prisen på den billigst mulige billet under hensyntagen til rejsens varighed 

og længde, disponible afgange og tidspunkterne for de pågældende møder, plus 
lufthavnsafgifter. Transport til og fra lufthavnen godtgøres til de gældende takster for 
offentlige transportmidler, hvis sådanne forefindes, eller taksten for taxa, hvis dette 
er nødvendigt

b) for togrejser: billetprisen på normalklasse eller turistklasse eller anden klasse, 
eventuelt plus tillæg for hurtigtog. Når rejsen foregår om natten, godtgøres tillægget 
til sovevogn. Førsteklasses billetter kan godtgøres i særlige tilfælde, f.eks. når 
taksterne på lavere klasser tydeligvis medfører vanskeligere rejseforhold

c) rejser i egen bil: godtgørelsen beregnes på grundlag af taksten på en togrejse på 
normalklasse eller turistklasse eller på anden klasse. Godtgørelsen kan beregnes på 
grundlag af en førsteklasses togbillet i særlige tilfælde. Godtgørelsen beregnes for 
en enkelt person, selvom andre personer, der deltager i mødet, har kørt i samme bil.

Hovedkassereren kan afvise at udbetale den fulde godtgørelse, hvis han finder, at de 
krævede beløb er urimelige.

3. Mødedeltagere, hvis bopæl er beliggende mere end 50 km fra mødestedet, har ret til 
godtgørelse af hoteludgifter og dagpenge for hver dag, de deltager i mødet, uanset 
varighed. Denne godtgørelse nedsættes for hvert gratis måltid på mødestedet og 
forhøjes, når det er nødvendigt at tilbringe en ekstra nat på stedet og få godtgjort de 
dermed forbundne hoteludgifter.

4. Mødedeltagere, hvis bopæl er beliggende mindre end 50 km fra mødestedet, har ret til 
dagpenge for hver dag, de deltager i mødet, uanset varighed.
Denne godtgørelse nedsættes for hvert gratis måltid på mødestedet.

5. Størrelsen af de i punkt 3 og 4 ovenfor omtalte godtgørelser fastsættes af bestyrelsen.
6. Alle rejser, der er omfattet af disse bestemmelser, angives på en individuel erklæring, der 

vedlægges bilag med angivelse af transportmiddel og de benyttede billetter, antal dage, 
man har deltaget i møderne, antal nætter på mødestedet, prisen på hotelovernatningen 
og i givet fald antallet af gratis måltider på mødestedet.
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TABEL OVER SATSER, DER ER FASTSAT I HENHOLD TIL VISSE BESTEM-
MELSER I DE ØKONOMISKE VEDTÆGTER

EURO
Artikel 2 – Årlig overførsel fra de nationale sektioner for hvert medlem 18
Bilag til artikel 9 om rejse- og opholdsudgifter:
Punkt 3:
Rettigheder for personer, som har fast bopæl mere end 50 km fra 
mødestedet:
Højeste godtgørelse per hotelværelse per nat 130
Dagpenge til dækning af ekstraudgifter til måltider osv. 60
Fradrag i dagpenge per gratis måltid 20
Tillæg til dagpenge, når det er nødvendigt at tilbringe en ekstra nat på stedet, 
og der ikke påløber hoteludgifter

40

Punkt 4:
Rettigheder for personer, der har fast bopæl mindre end 50 km fra 
mødestedet
Dagpenge

30

Fradrag i dagpenge per gratis måltid (højst 1) 20
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