
5 juni 2020 

Pg 38 80 13-5  Styrelsen    styrelsen@gunnesbykolonin.se    072- 52 84 050 

Org.nr 857203-2335     Hemsidan        hemsidan@gunnesbykolonin.se   www.gunnesbykolonin.se

Arbetstimmar år: 

Namn: Husnr: 

Adress: Postnr: 

Personnr: Ort: 

Bank Clearingnr. Kontonr. 

Fyll i på datorn eller skriv ut, lämna eller sänd som e-post till kassören 

kassor@gunnesbykolonin.se senast 30 oktober. Spara filen på datorn och använd nästa år 

igen. 

Regler för ”arbetspengar” - att gälla från och med verksamhetsåret 2017 - enligt årsmötesbeslut. 

Arbetade timmar ersätts med en timlön på 29 kr. På timlönen görs skatteavdrag med 30 % samt 

utbetalningen redovisas till Skattemyndigheten genom kontrolluppgift för deklaration. 

Föreningen redovisar även lagstadgad arbetsgivaravgift på utbetald lön. 

Jag har utfört kollektivt arbete under året enligt följande: 

Antal timmar: Utfört arbete: 

Summa: 
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Har du utfört fler arbetstimmar än vad som får plats på sidan 1, så kan du fortsätta fylla i timmar 

här. Summer total antal timmar på förstasidan. 

Antal timmar: Utfört arbete: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:styrelsen@gunnesbykolonin.se
mailto:hemsidan@gunnesbykolonin.se
http://gunnesbykolonin.se/index.html
mama
Rektangel


	Husnr: 
	Adress: 
	Postnr: 
	Personnr: 
	Ort: 
	BankRow1: 
	ClearingnrRow1: 
	KontonrRow1: 
	Antal timmarRow1: 
	Utfört arbeteRow1: 
	Antal timmarRow2: 
	Utfört arbeteRow2: 
	Antal timmarRow3: 
	Utfört arbeteRow3: 
	Antal timmarRow4: 
	Utfört arbeteRow4: 
	Antal timmarRow5: 
	Utfört arbeteRow5: 
	Antal timmarRow6: 
	Utfört arbeteRow6: 
	Antal timmarRow7: 
	Utfört arbeteRow7: 
	Antal timmarRow8: 
	Utfört arbeteRow8: 
	Utfört arbeteSumma: 
	Antal timmarRow1_2: 
	Utfört arbeteRow1_2: 
	Antal timmarRow2_2: 
	Utfört arbeteRow2_2: 
	Antal timmarRow3_2: 
	Utfört arbeteRow3_2: 
	Antal timmarRow4_2: 
	Utfört arbeteRow4_2: 
	Antal timmarRow5_2: 
	Utfört arbeteRow5_2: 
	Antal timmarRow6_2: 
	Utfört arbeteRow6_2: 
	Antal timmarRow7_2: 
	Utfört arbeteRow7_2: 
	Antal timmarRow8_2: 
	Utfört arbeteRow8_2: 
	Antal timmarRow9: 
	Utfört arbeteRow9: 
	Antal timmarRow10: 
	Utfört arbeteRow10: 
	Antal timmarRow11: 
	Utfört arbeteRow11: 
	Antal timmarRow12: 
	Utfört arbeteRow12: 
	Antal timmarRow13: 
	Utfört arbeteRow13: 
	Antal timmarRow14: 
	Utfört arbeteRow14: 
	Antal timmarRow15: 
	Utfört arbeteRow15: 
	Antal timmarRow16: 
	Utfört arbeteRow16: 
	Antal timmarRow17: 
	Utfört arbeteRow17: 
	Antal timmarRow18: 
	Utfört arbeteRow18: 
	Antal timmarRow19: 
	Utfört arbeteRow19: 
	Antal timmarRow20: 
	Utfört arbeteRow20: 
	Antal timmarRow21: 
	Utfört arbeteRow21: 
	Antal timmarRow22: 
	Utfört arbeteRow22: 
	Namn: 
	År: 


