
 
 

Propos it ion  4 :  Styrelsens  

arvoder ing  
BAKGRUND 
Under årsmötet 2018 fick den dåvarande styrelsen ett uppdrag att besluta om styrelsens 
arvodering för innevarande period, samt att ta fram en modell för styrelsens arvodering till 
årsmötet 2019. Den dåvarande styrelsen tog fram en modell för arvodering som utgick ifrån 
följande övergripande antaganden: 
-  arvodet är till för att skapa en ansvarskänsla, att stimulera engagemang och att hjälpa 

arvoderade ledamöter att prioritera uppdraget i konkurrens med livet i övrigt 
-  att det utgår ett arvode har också ett signalvärde och visar att organisationen uppskattar 

arbetsinsatsen 
-  för den händelse en styrelseledamot går in i ett operativt uppdrag, exempelvis so 

tillförordnad verksamhetschef, är det en särskild omständighet som arvoderingsmodellen 
inte tar hänsyn till, utan om den situationen uppstår är det en extraordinär omständighet 
som sittande styrelse tar beslut om hur den ska hanteras 

 

MODELLEN SOM TOGS FRAM BESTOD AV DESSA PUNKTER:  
Fast arvode baserat på roll ska utgå till ordförande och vice ordförande med ett 
prisbasbelopp/år 

1. Arvodet ska betalas ut klumpvis i efterhand efter sista styrelsemötet för perioden som 
ersättningen avser  

2. Styrelsen lämnar åt ordförande och vice ordförande att själva komma överens om 
fördelningen av detta arvode och återkoppla sitt beslut till styrelsen vid styrelsens sista 
möte för perioden som ersättningen avser 

3. För jour, personalfrågor, tf VC-beslut under VC:s semester o dyl som inte går att 
prognostisera i omfattning, ska det eftersträvas  att avsätta en post i budgeten med ett 
maxbelopp som motsvarar en veckas arbetstid med VC:s timlön inkl sociala avgifter 

4. Inför sista styrelsemötet inom perioden som ersättningen avser ska ordförande och vice 
ordförande yrka ersättning inom detta maxbelopp och styrelsen ska bifalla eller avslå 
yrkandet 

5. Rörligt arvode baserat på arbetsinsats kan utgå med schablonbelopp till den eller de 
ledamöter som lägger ner tid på en avgränsad av styrelsen på förhand beslutad insats 
upp till ett maxbelopp motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp per år, och det ska 
avsättas en post som ger utrymme för detta i budgeten 



 
 

Denna modell har sedan legat till grund för beslut om arvodering sedan 2018. Styrelsen har 
dock de senaste åren konstaterat att uppdraget att leda RFSU Stockholm är ett krävande 
och ansvarsfullt åtagande, vars tyngd blir mer påtaglig i takt med att föreningen växer. 
RFSU Stockholm har ett stort kansli med ett femtontal anställda, vilket innebär ett tydligt 
arbetsgivaransvar och kräver ett nära samarbete mellan verksamhetschef och ordförande. 
För att kunna vara en förening som erbjuder ett hållbart och långsiktigt engagemang för alla 
medlemmar ser styrelsen att det finns ett behov av att ordförande ska ha möjlighet att 
avsätta arbetstid för detta ansvar. Möjligheten att ta ett sådant förtroendeuppdrag i vår 
organisation ska inte begränsas av hur flexibla arbetstider en medlem har. 
 

STYRELSENS FÖRSLAG  
Utifrån föreningens ekonomiska läge bedömer styrelsen att det är möjligt att föreslå en 
höjning av arvoderingen till ett och ett halvt prisbasbelopp (före skatt och sociala avgifter), i 
syfte att möjliggöra för styrelsens ledning att avsätta arbetstid för uppdraget. Arvoderingen 
föreslås utgå till ordförande och vice ordförande i styrelsen, som fördelar ansvarsområden 
och arbetstid mellan sig i samråd med övriga styrelsemedlemmar. Detta förslag syftar i 
första hand till att arvodera de arbetsuppgifter som ingår i ett arbetsgivaransvar, för att 
säkerställa att styrelsens ledning kan avsätta tid för att arbetsleda verksamhetschef och 
delta i strategiska möten och planeringsarbete tillsammans med verksamhetschefen och 
övrig kanslipersonal. Arvodet utbetalas med en förväntan om att ordföranden och/eller vice 
ordförande kan avsätta cirka 16 timmar i månaden åt denna typ av arbete. I andra hand 
syftar förslaget till att arvodera arbetet med beredning och mötesledning av styrelsen. 
Arvodet betalas ut med en förväntan om att ordföranden och/eller vice ordförande kan 
avsätta cirka 8 timmar i månaden åt denna typ av arbete. 
 
Styrelsen är mycket medveten om att arbetet med att leda organisationen omfattar mycket 
mer arbete än just arbetsgivaransvaret och ser därför ett behov av att arbeta för att 
möjliggöra för att arvodera mer arbetstid för ordföranden på sikt. Utifrån föreningens 
ekonomiska situation är det dock i dagsläget inte möjligt. 
 
2021 motsvarar ett prisbasbelopp 47 600 kronor. 
 

STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET  

att fastställa styrelsens arvodering för 2021 till ett och ett halvt prisbasbelopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


