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Valberedningens förslag rörande 
arvoden 
Fasta arvoden 
Valberedningen föreslår att totalt 1,75 inkomstbasbelopp (ibb) per månad avsätts för 
fastarvodering av styrelsemedlemmar.  

Ordförande 
Möjlighet till arvodering på heltid. Heltidslönen är då 1 ibb/månad (f.n. 68 500 kr). 

Arvodering av övriga styrelsemedlemmar 
Styrelsen kan välja att arvodera styrelsemedlem under kortare eller längre tid (som längst 
fram till nästföljande kongress). En enskild styrelsemedlem kan som mest arvoderas med 
0,5 heltidstjänst/år. 

Detta kan exempelvis vara en deltidsarvodering av en styrelsemedlem som bedöms ha ett 
betydligt mer omfattande uppdrag än vad som specificeras ovan, exempelvis en kassör. Det 
kan också gälla deltidsarvodering för exempelvis arbete med visst projekt. För styrelse-
medlem som arvoderas med minst 0,2 av en heltidstjänst/år utgår inga dagarvoden. Dessa 
förväntas ingå i denna typ av arvode. 

Ledamot 
Arvoderad med ett mötesarvode/dag på 2 procent av ett ibb (f.n. 1 370 kr/dag). Gäller de 
möten som ledamot deltar i. Ett helt dagarvode utgår när mötet överskrider 5 timmar/dag. I 
annat fall utgår halvt dagarvode. 

Möten som arvoderas är: förbundsstyrelsemöten, förbundsstyrelsens arbetsdagar, 
ordförandesamlingar samt kongress. Antalet mötesdagar/år uppskattas till i snitt ca 18 st. På 
övriga mötesdagar, exempelvis när ledamot representerar förbundet på distriktsårsmöten, så 
utgår inget dagarvode. Ledamot kan i undantagsfall erhålla dagarvode för ett speciellt möte. 
Detta ska i så fall beslutas av arbetsutskottet. 

Infaller möte på ledamots ordinarie arbetsdag kan hen, istället för ett dagarvode, erhålla 
ersättning för förlorad inkomst för den dagen. Ansökan om ersättning söks av den enskilda 
ledamoten och handläggs av generalsekreteraren. 



Vice ordförande, kassör samt övrig arbetsutskottsledamot 
Arvoderad på samma sätt som en ledamot. Utöver ovan nämnda möten så arvoderas dessa 
ledamöter med dagarvode även för arbetsutskottsmöten. 

Revisor 
Arvoderad med 25 procent av ett ibb/år. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta  

att bifalla valberedningens förslag till arvoden.   
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