
Proposition 1 
Ersättning till styrelsen 
 

Avdelningsstyrelsens förslag till beslut 

Att avdelningsstyrelsen får förfoga över 3 prisbasbelopp för ersättningar till styrelsen exklusive 

sociala avgifter för år 2022. 

Ett prisbasbelopp 2022 är 48 600 kr. 

Att godkänna redovisningen och utbetalningarna till styrelsen för år 2020 och 2021. 

 

Avdelningsstyrelsens motivering 
 

Bakgrund 

Avdelningsstadgarna möjliggör inte att en ledamot eller ersättare i avdelningsstyrelsen är anställd av 

avdelningen, varför ekonomiska ersättningar till styrelsemedlemmar behöver vara som ett arvode 

eller ersättning för uppkomna kostnader. 

 

På årsmötet 2019 antogs en proposition från styrelsen som innebar att styrelsen förfogade över en 

ram om 2 prisbasbelopp för ersättningar till styrelsen om behov förelåg. Sedan dess har styrelsen 

bedömt det som att det beslutet gäller tills vidare och det har därför inte varit uppe för beslut på 

något årsmöte efter det. 

 

I ett PM från föreningens auktoriserade revisor efter granskningen av 2021-års verksamhet så 

rekommenderar han att vi tar upp den frågan på varje årsmöte, samt att vi på detta årsmöte även tar 

upp hur ersättningarna har sett ut under 2020 och 2021. 

 

Styrelsen ser det inte som möjligt att på årsmötet i detalj bestämma ersättningars storlek då det kan 

hända mycket under ett verksamhetsår som förändrar situationen avsevärt i frågan om 

arbetsbelastning. 

 

Ordförande tar ett stort ansvar för att den löpande verksamheten fungerar och håller veckovisa 

avstämningsmöten med anställd personal. Bokföring och löpande ekonomiadministration sköts av 

den förtroendevalda kassören.  

 

Det kan också finnas andra i styrelsen som periodvis får en tung arbetsbörda och som kan behöva 

ersättas ekonomiskt för detta. Det kan också handla om att ordinarie personal anställda hos 

avdelningen blir frånvarande från arbetet och att den situationen snabbt behöver lösas.  

 

Med det här förslaget till beslut har styrelsen ett rimligt handlingsutrymme att lösa sådana 

situationer. 

 

Utbetalda ersättningar till styrelsen under 2020 (kr) 

Ordförande 6 210 + 10 200 

Kassör  38 812 

Ledamot  6 290  

 

Utbetalda ersättningar till styrelsen under 2021 (kr) 

Ordförande 36 500 

Kassör 41 831  

Ledamot 3 200 


