
Bilaga till punkt 25 

Frågor gällande behov av riktlinjer för arvoden samt svar från 
arvodeskommittén 

På Förbundsrådet 2020 bad Ulrica Otterling, generalsekreterare och ansvarig för utbetalningar av 
arvoden, om förtydliganden i en rad frågor gällande riktlinjerna för arvoden. Arvodeskommittén fick i 
enligt beslutet i uppdrag att besvara frågorna. Nedan följer dessa frågor och arvodeskommitténs 
svar. 

1. Vad är årsarvodet ersättning för? Dvs vad förväntas den förtroendevalda i förbundsstyrelsen
utföra i utbyte mot årsarvodet?

Svar: Valberedningen har där ingen annan uppfattning än vad som anges i arbetsordningen för
styrelsen. Om det tillkommer nya aktiviteter får styrelsen bedöma om dessa ingår i den
övergripande policyn för arvodesutbetalning.

2. Vad ingår i mötesarvodet? Dvs vad förväntas förtroendevalda i förbundsstyrelsen utföra i utbyte
mot mötesarvodet?

Svar: Se punkt 1.

3. Utgår årsarvodet även om man har uteblivit från alla möten under året? Får man avdrag om man
varit borta från hälften av mötena, ett möte?

Svar: Vi anser att årsarvodet ska utgå även om man uteblir från samtliga styrelsemöten.
Situationen borde aldrig behöva uppstå, den berörde bör ha förstånd att avsäga sig från
uppdraget, alternativt att ordföranden agerar i samma riktning.

4. Ingår styrelsemedlemmarnas arbete i arbetsgrupper i årsarvodet eller ska det utgå extra arvode
då?

Svar: Generellt bör arbete i arbetsgrupper ingå i styrelseuppdraget. I speciella fall kan det vara
befogat med arvoden. Medel för dessa eventualiteter bör avsättas i budgeten.

5. Angående Övriga mötesarvoden: Om en arbetsgrupp har ett möte i en timme, ska ersättningen
då vara 465 kr? Enligt den specifikation som finns idag är det i princip samma arvode för ett
arbetsmöte på en timma som ett heldagsmöte.

Svar: Arvodet ska aldrig understiga 476 kr. När arbetsgrupper, kommittéer och dylikt har
sammankomster som är mer än 6 timmar ska ytterligare ett halvt arvode utgå, dvs 238 kr.  Detta
inbegriper även styrelseledamöter, utom i de fall då arbetsgruppen enbart innehåller
styrelseledamöter.


