
2022 11 23

Regler gällande arvoden och ersättningar till föreningens
förtroendevalda efter årsmöte 2023

Detta dokument ersätter alla tidigare dokument rörande arvoden till styrelsen och ersättning
för kostnader på grund av uppdrag åt föreningen. Nedan anförda regler är avsedda att gälla
från årsmöte till årsmöte och tas upp till förnyat övervägande varje år vid styrelsens
decembermöte.

Grundprincipen är att det inte ska kosta att vara aktiv, men också att man inte ska försörja
sig på förtroendeuppdrag i föreningen. Höstmöte (från 1 januari 2023 föreningsmöte)
samråder om föreningens budget där arvodeskostnader framgår. Nedan föreslagna arvoden
för 2023 bedöms rymmas inom den budget som höstmötet 2022 beslutade om. Fr.o.m. 2023
fastställer styrelsen budget för kommande verksamhetsår.

Ersättning för kostnader
Ersättning för kostnader på grund av uppdrag åt föreningen beslutas av
verksamhetsansvarig. Det ska bland annat täcka kostnader, som är kopplade till
styrelsearbete, uppdrag i arbetsutskott eller i arbetsgrupp. Ersättning för
arbetsmöten/utskottsmöten av särskild karaktär uppgår till 500 kr/möte och 1 500 kr för
heldagsaktivitet som t.ex. konferens. Ersättning kan uppgå till max 4 000 kr/år och person.

Ersättning ges inte för uppdrag där man inte sitter som representant för föreningen.
Ersättning kan ges för bläck, papper, litteratur, prenumerationer, tidningar, medlemsavgift i
andra föreningar, resor till och från kansliet. Resor sker företrädesvis med kollektivtrafik.
I de fall bil måste användas ges ersättning med den skattefria delen av milersättningen.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst tillkommer den som kan uppvisa underlag för detta.
Detta beslutas om av verksamhetsansvarig.

Arvoden till styrelsen
Ersättning till styrelsen ges i form av årsarvoden.
Förslag årsarvoden 2023
Ordförande: 1 prisbasbelopp
Vice ordförande: 0,5 prisbasbelopp
Kassör: 0,5 prisbasbelopp
Övriga ledamöter: 0,25 prisbasbelopp

Arvode valberedning
För valberedningen utgår arvode om 500 kr per möte. Dock högst upp till 4000 kr per år och
person.

Prisbasbelopp för 2023
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/09/prisbasbelopp-for-2023-faststallt/

Detta dokument gäller från och med årsmöte vår 2023 till årsmöte vår 2024.
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