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Ungdomens Nordiska Råds allmänna avtals- och
resevillkor i samband med sessionen 2022

Tillämpning
Dessa avtalsvillkor tillämpas för verksamhet och arrangemang som är kopplade till
Ungdomens Nordiska Råds session 2022. Ungdomens Nordiska Råds sekretariat
verkar inom Pohjola-Nordens ungdomsförbund rf. och verkar därmed enligt finsk
lagstiftning.

Avtalsparternas allmänna skyldigheter
Det är på UNR-medlemsorganisationens och deltagarens ansvar att lämna korrekta
upplysningar om namn, ålder osv. i anmälningsblanketten. Namnet på deltagaren
måste vara det exakt samma som det som står i passet. Om felaktigt/felstavat namn
eller fel födelsedatum angivits så kan UNR inte garantera att deltagaren ges tillträde
till sessionslokalen eller andra utrymmen.

Ifall er organisations representant är minderårig krävs ett intyg från deltagarens
vårdnadshavare om att representanten inte är på UNR:s ansvar under sessionen.

Avtalets giltighetstid, upphävande och överföring
Avtalet för deltagande i UNR:s session träder i kraft när Ungdomens Nordiska Råds
sekretariat mottagit anmälan till sessionen. Avtalet gäller tills 31.12.2022. Avtalet
gäller mellan UNR/PNU och medlemsorganisationen, eftersom sessionsdelegaterna
är medlemsorganisationernas utsedda representanter.

UNR-sessionsanmälningen är bindande. Ifall sessionsdeltagaren insjuknar eller
dennes livssituation ändras oväntat och utgör ett hinder för sessionsdeltagande
skall ett skriftligt meddelande om en avbokad anmälan skickas till
UNR-sekretariatet. För att få återbetalning av deltagaravgiften krävs att delegaten
kan uppvisa läkarintyg eller ett intyg av medlemsorganisationen om en förändrad
livssituation. Avbokningen måste göras senast två veckor innan avresan under UNR
sekretariatets kontorstider kl. 9.00-16.00 (EET).

Om deltagaren eller medlemsorganisationen bokat flygbiljetter för delegaten och
dessa inte kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt, bör deltagaren eller
medlemsorganisationen själv stå för ombokningskostnaderna. UNR står endast för
en delegats resor per medlemsorganisation till sessionen och därmed ersätter UNR
inte biljetter för en annan delegat utan nämnda vägande skäl (ovan) eller för
oanvända resor.

Ifall medlemsorganisationen försummar sin betalningsskyldighet (deltagaravgift)
inom utsatt betalningstid, så har den andra parten rätt att häva avtalet med
omedelbar verkan, t.ex. medlemsorganisationens delegat vägras närvaro-, tales-
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och rösträtt. UNR:s sekretariat avkräver de innestående betalningarna tills de
betalats, utifall att kriterierna för avbokning av deltagande inte möts.
Medlemsorganisationen uppmärksammas skriftligt om försummad
betalningsskyldighet och dess konsekvenser.

Om medlemsorganisationen vill skicka fler än en deltagare till sessionen står den
utöver deltagaravgiften även för de kostnader som uppkommer för resor,
inkvartering och måltider för alla extra deltagare. Medlemsorganisationen står för
extradeltagarens resor, dessa ersätts inte av UNR. UNR fakturerar
medlemsorganisationen för extradeltagarens inkvartering och måltider utöver
deltagaravgiften.

Om deltagaren vid anmälan önskat eget rum, innebär det en extraavgift som
faktureras i samband med deltagaravgiften (och andra utgifter för extradeltagare).

Anmälningar
Medlemsorganisationen skall insända anmälningar och reklamationer skriftligen i
anslutning till deltagandet i sessionen.

UNR strävar efter att via förhandlingar avgöra meningsskiljaktigheter som
uppkommer av anmälan om deltagande.

Allmänna resevillkor
Ungdomens Nordiska Råd följer resevillkoren för Pohjola-Nordens
Ungdomsförbund.

Enligt Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

§ 5.2 Deltageravgift og reiserefusjon
Deltageravgiften for sesjonene fastsettes av presidiet, og er den samme for
alle. Deltagerne er selv ansvarlige for å bestille og betale reisen. Dokumenterte
reiseutgifter for medlemsorganisasjonenes offisielle representant, dekkes i
overenstemmelse med UNRs reisebetingelser og beløpsgrenser. Reiseutgifter
dekkes kun for én person per medlemsorganisasjon. Reisekostnader dekkes kun
i etterkant av sesjonen, ikke forut for denne. Alle utgifter skal kunne
dokumenteres. Oppdaterte og fullstendige reisebetingelser og beløpsgrenser vil
utsendes samtidig med invitasjonen. Betales ikke deltakeravgiften rettidig,
bortfaller tale-, stemme- og forslagsrett ved sesjonen.
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Deltagarna är själva ansvariga för att boka och betala resan till UNR:s session.
Reseutgifter ersätts endast för en person per medlemsorganisation. Resekostnader
ersätts endast efter sessionen, inte på förhand. Alla utgifter skall kunna
dokumenteras, vilket betyder att deltagaren måste delge både bokningsuppgifter
och kvittens och boarding passes för att kvalificera för ersättning. Deltagarna
rekommenderas göra researrangemang för deltagande i sessionen i god tid, för att
säkerställa ankomst till mötesplatsen i tid samt en måttlig prisnivå.

Dokumenterade reseutgifter för medlemsorganisationernas officiella representant,
ersätts i överensstämmelse med UNR:s resebetingelser och beloppsgränser nedan.

Avreseland Typ av transportmedel Max. ersättningsbelopp
(totalt)

Danmark Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

220 euro

Finland Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

180 euro

Färöarna Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

500 euro

Grönland Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

2000 euro

Island Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

500 euro

Norge Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

300 euro

Sverige Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

200 euro

Åland Lokaltransport, flyg,
buss, tåg och färjor

180 euro
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Kilometerersättning för transport till och från sessionen med egen bil beviljas enligt
överenskommelse och enligt 50 % av den nationella ersättningsumman i Finland
(0,23 euro/km). Användning av andra transportmedel såsom helikopter eller taxi
endast enligt överenskommelse med UNR:s sekretariat.

UNR ersätter inte s.k. flexibla flygbiljetter eller extra omkostnader för
ombokade/avbokade flyg.

Pass eller annat identifikationsbevis
Deltagaren i UNR-sessionen ansvarar själv för att ha ett giltigt pass eller annat
identifikationsbevis för att ha rätt att resa inom Norden.

UNR ansvarar inte för eventuella förluster eller ombokningar ifall deltagaren har
otillräckliga resedokument och därmed blir förhindrad blir förhindrad från att resa.

Försäkring
UNR har inte en gruppförsäkring för sessionsdeltagare. Därmed förutsätter vi att
alla har en egen reseförsäkring.

Incheckning
Vi rekommenderar att du är i god tid på flygplatsen före din avresa och följer
flygbolagens rekommendationer gällande incheckning. Det kan vara långa köer till
säkerhets- och passkontroll, speciellt på grund av möjliga inresekrav gällande
COVID-19. UNR är inte skyldigt att boka en ny resa ifall en deltagare missar sitt flyg.
Kontrollera alltid på förväg ifall din biljett innehåller incheckningsbart bagage. Om
din biljett innehåller incheckningsbart bagage bör du alltid kontrollera din tillåtna
bagagevikt innan avresa, eftersom UNR inte betalar resenärens eventuella
bagageavgifter som tillkommit från övervikt eller extra bagage.

Elektronisk biljett och boarding pass
Om du reser med e-ticket ska du få ett e-post som bekräftar din resa med en
resplan. Skriv ut din e-ticket och din resplan och ta med dem till flygfältet.
Biljetterna och boarding passen ska du spara för att kvalificera för
reseersättning.

Principer för behandling av personuppgifter
Som registeransvarig verkar Ungdomens Nordiska Råd (hädanefter UNR). UNR
administreras av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf. (hädanefter PNU),
FO-nummer 0276102–2, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors, Finland. Därmed är
PNU den juridiska person som bär juridiskt ansvar för UNR:s
informationsbehandling och rutiner. Dessa principer är ett utdrag ur PNU:s
motsvarande dokument, men exklusivt för de rutiner som gäller specifikt UNR:s
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verksamhet. Du hittar UNR:s principer för behandling av personuppgifter i sin helhet
på hemsidan (https://unginorden.org/om-os/dataskydd-gdpr).
PNU:s antagna principer för jämställdhet och likabehandling är gällande under
UNR:s session, vilket bl.a. betyder att sessionen har en diskrimineringsombudsman.

För att fullfölja detta evenemang samlas in endast de personuppgifter som behövs
för att organisera och genomföra evenemanget. UNR behandlar i och med det
information som faller inom kategorin för personuppgifter, alltså känslig
information. Sådan information är information om hälsotillstånd, såsom t.ex.
uppgifter om allergier eller partitillhörighet. PNU och UNR behandlar UNR:s
medlemsorganisationers angivna personinformation i sina digitala
informationssystem och digitala tjänster, konfidentiellt och bakom låsta
plattformar.
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