
Arvodeskommitténs förslag till arvoden för 2022                                                 

Förbundsordförande årsarvode                            32.150:-                                          32.150:-                                 

Vice förbundsordförande årsarvode                    16.150:-                                          16.150:- 

Förbundsstyrelseledamöter årsarvode                  3 220:-             x 9                        28.980:-  

Förbundsstyrelsens sammanträdesarvode                                                                                                  

100%  minst 6 tim.         2 173:- x 7 = 19.557:-     19.557:-            x 4                        78.228- 

50% 5.59 timmar           1.086-  

25% upp till 1.59 tim.      543:-                                                                                         

Revisorer årsarvode                                                   3 220:-             x 2                         6.240-                                                                        

Revisor suppleant årsarvode                                           0:-                                                                                              

Revision  sammanträdesarvode                               2 173:-            x 3 x 2                 13.038:-                                           

Valberedningens årsarvode                                      2 173:-            x 6                       13.040:-                                   

Valberedningens sammanträdesarvode                    483:-           x 6 x 3                   8.694:- 

Förbundsrådet sammanträdesarvode                       483:-                                                                                           

Stadgekommittèn sammanträdesarvode                  483:-                                                                             

Övriga                                                                               483:- 

Upp till 5.59 tim. 483:- 

Över 6 tim. 483 + 240:- = 723:- 

Övriga = Sammanträden i arbetsgrupper, kommittèr, regioner förrättningar på uppdrag och dylikt 

som tillsätts av FS, FR, AU, RS där ingen annan ersättning utgår. 

Sammanträdesarvode FR, VB, SK, Övriga                                                                                                                     
0,01 PB = 47 600:- x 0,01 = 483:-                                                                                                                                       

Uppskattat 70 utb / år                                                                                                                                                         

483:- x 70 =   33 320:-                                                -                                                    48.300:-            

Sociala avgifter, Förbundsstyrelsen, Revisorer och Valberedning                                                                           
Sociala avgifter 31, 42 %                                                                                                                                             

196.520:- x = 0,3142 =                                                                                                     61 747:-                                                                                                                                                                             

Prisbasbelopp = PB för år 2022 är fastställt av regeringen till 48.300: 

Årsarvode Ordförande och Vice Ordförande får tillsammans               1,0 PB                                                         

Årsarvode Ledamöter och Revisorer får tillsammans                              0,6 PB                                                

Årsarvode valberedningen får tillsammans                                           0,315 PB                                                 

Sammanträdesarvode Förbundsstyrelsen, Revisorer                          0,045 PB                                       

Sammanträdesarvode FR, Valberedning, AK, SK, Övriga                        0,01 PB 

Förändringar i förhållande till föregående år, bortsett frän prisbeloppsförändring, är att vi tillfört en 

komplettering till vilka uppdrag som berättigar till övriga arvoden. 
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Koloniträdgårdsförbundet komplettering till arvoden 2022 

Traktamenten                                                                                                                                                          

Förbundet tillämpar de statliga traktamentsregler ( eg. Skatteverkets schablonbelopp) för förbundets  

förtroendevalda. 

Dagsammanträde /-förrättning                                                                                                                                       

Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna (eg. Skatteverkets schablonbelopp) för 

förbundets förtroendevalda. Det innebär att inga traktamenten utgår vid endagars förrättning. 

Flerdagssammanträde/- förrättning samt dagsammanträde/-förrättning med övernattning     

Förutsättningar för att traktamente ska utgå är att sammanträdet/-förrättningen är förlagt mer än 50 

km från bostaden. Är hen berättigad till traktamente använder förbundet de statliga 

traktamentsreglerna.    

Helt traktamente tillämpas när resan påbörjas före kl.12.00 avresedagen och avslutas 

hemkomstdagen efter kl.19. 00 

Halvt traktamente tillämpas när resan påbörjas kl.12.00 eller senare avresedagen och avslutas 

hemkomstdagen kl.19 eller tidigare. 

Arvoden                                                                                                                                                                                                   

Arvode för styrelsesammanträden tas upp på reseräkningen. Vid flerdagssammanträde eller att flera 

sammanträde ligger efter varandra samma dag utgår endast ett sammanträdesarvode.   

Arvoden för förtroendevaldas besök i regioner eller föreningar, deltagande i kurser/konferenser o dyl 

tas upp på reseräkningen. Vid flerdagsförrättningar eller att flera förrättningar ligger efter varandra 

samma dag utgår endast ett sammanträdesarvode. 

Resekostnader                                                                                                                                                                            

För kollektiva färdmedel ersätter den faktiska kostnaden. För tåg förutsätts i normalfallet 2;a klass 

resa. Bilresa ersätts enligt den skattefria milersättningen enligt Skatteverkets anvisningar. Inget 

passagerartillägg tillämpas. Därutöver ersätts den faktiska kostnaden för parkeringsavgifter o.d. 

Logikostnader                                                                                                                                                                                   

För logi ersätts den faktiska kostnaden. Övernattar man hos någon på orten (släkt, vänner etc) tas 

110 kr upp på räkningen som nattraktamente. 

Förlorad arbetsförtjänst                                                                                                                                                                    

För förlorad arbetsförtjänsten utgår styrkt verklig, förlorad arbetsförtjänst (brutto) dvs. förbundet 

betalar skatt och arbetsgivaravgift. Den förlorade arbetsförtjänsten tas upp på reseräkningen. 

Utlandstraktamenten                                                                                                                                                       

Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna ( eg. Skatteverkets schablonbelopp). 

Om Skatteverkets riktlinjer ändras får Förbundsstyrelsen besluta om justering i de ovan lagda 

förslaget till rese och traktamentsregler i tillämpliga delar. 

Koloniträdgårdsförbundets valberedning / 2022                                                                                                                                                                                                                                       


