
Reseverksamheten inom STA 

STA:s reseverksamhet skall följa föreningens syfte. Resorna bör gå till botaniska och hortikulturellt 
intressanta platser. 

Målet bör vara att arrangera minst en resa årligen. 

Tidigare fanns ett krav på resegaranti även för ideella föreningar som ordnar resor utan vinstkrav. 

Den 1 augusti 2018 trädde den nya resegarantilagen ikraft,  som innebär undantag från huvudregeln 
om krav på resegaranti för ideella föreningar. 

Här följer de krav som måste vara uppfyllda för att slippa kravet på resegaranti: 

Resegarantilagen gäller inte för paketresor och researrangemang som 
1. Varar kortare tid än 24 timmar och som inte innefattar övernattning. 
2. Anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt (högst ett par gånger per år). och för en avgränsad 

grupp resenärer (det måste finnas någon avgränsning mot allmänheten exempelvis ett 
medlemskap i en förening.), eller 

3. Köps av en resenär som är näringsidkare med ett avtal om anordnande av affärsresor som 
grund. 

  
samtliga tre villkor i punkt två behöver vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt. 
 

STA kan nu ordna resor helt utan inblandning av researrangör, men ofta är det en fördel att anlita en 
arrangör. 

I de fall  researrangör anlitas  se till att en reseledare från STA och i förekommande guide medföljer 
kostnadsfritt på resan eller till reducerat pris.  

Priset på resan skall beräknas så att resan betalas av resenären, men utan vinstintresse från STA:s 
sida. I de fall reseledare och eventuell guide inte medföljer utan kostnad, bekostas deras resa  av 
övriga resenärer. Ett mindre påslag (ej över 5% eller 500:-) kan göras för administration av resan och 
för avsättning till rekognosering och planering av kommande resor. 

Deltagaravgifter  betalas till STA:s bankgiro eller i förekommande fall till researrangören direkt. 
Samma gäller vid anmälan som  görs till resekommittén ellerl till researrangören. 

Resekommittén skall innan en resa annonseras lämna en resebeskrivning innehållande en ekonomisk 
kalkyl och resplan till styrelsen - och därefter få resans upplägg godkänt av styrelsen innan den 
genomförs. 

Resekommittén annonserar ut resorna i Trädgårdsamatören och på STA:s hemsida. I samband med 
utannonseringen anges vilken researrangör vi samarbetar med på resan. Resekommittén rapporterar 
fortlöpande under året om sin verksamhet till riksstyrelsen. 

Verksamhetsberättelse för resekommittén skickas till riksstyrelsens sekreterare att biläggas 
ombudsmöteshandlingarna. 
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