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Förslag till Arvodes- och ersättningsreglemente

Ärendebeskrivning
Förslag till arvodes- och ersättningsreglemente för styrelseledamöter och övriga
förtroendevalda på förbundsnivå.

Beredning
Arvodes- och ersättningsreglementet omfattar principer för arvoden och ersättningar
och ska enligt tidigare praxis antas av kongressen.
Valberedningen har i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut på arvodes- och
ersättningsreglemente, som ska ersätta tidigare reglemente. Förslaget finns
presenterat i bilagan. De föreslagna reglerna ska gälla från kongress till kongress. Det
gör att medlemmar som vill vara förtroendevalda vet vilka förutsättningar som gäller
för olika uppdrag.
Valberedningens förslag innebär att storleken på arvodet till de förtroendevalda ska
utgå från prisbasbeloppet istället för inkomstbasbeloppet. Enligt valberedningens
mening är prisbasbeloppet, som följer konsumentprisindex, att anse som ett basbelopp
som bättre speglar kostnadsändringarna i Sverige. Valberedningen har vidare valt att
föreslå en procentsats av prisbasbeloppet som i möjligaste mån ligger kvar på den
arvodering som utgick under 2020. Förslaget innebär en marginell förändring.
Däremot kommer förslaget, i det fall kongressen väljer att tillsätta två vice ordföranden
innebära en tydlig sänkning för vice ordföranden. Det motiveras med att det blir två
personer som får dela på uppdraget. Valberedningen har förståelse för att en sänkning
av arvodet, även en marginell sådan, kan innebära en känsla av minskad uppskattning
för det uppdrag som utförs. Det är dock inte avsikten med förslaget. Enligt
valberedningens mening är den ersättning som utgår att betrakta som god även med
beaktande av förslaget.
Mot bakgrund av att allt fler möten sker digitalt har valberedningen även valt att se
över mötesarvodet. Tidigare förslag har medfört att alla möten under sex timmar ger
ett halvt mötesbelopp, detta oavsett mötets längd. Valberedningens förslag innebär att
arvodet i större mån anpassas till möteslängden.
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Förslag till beslut:
att anta valberedningens förslag om arvodes- och ersättningsreglemente med av
kongressen beslutade ändringar.

Bilaga
Nuvarande arvodes- och ersättningsreglemente med av valberedningen föreslagna
ändringar

