
Motion om förändrat arvode 
 

Bakgrund 

Styrelsen i Norra arvoderas för sitt arbete under perioden mellan två årsmöten. Syftet 

med arvoderingen är att erbjuda en symbolisk summa dels för att visa uppskattning för 

den tid som läggs ner dels för att en ersättning har ett signalvärde om det viktiga arbete 

styrelsen utför. Styrelsen är av uppfattningen att arvodet ger ett ökat engagemang och en 

ökad känsla av ansvar för de uppgifter man tilldelas. 

 

Enligt nuvarande ordning arvoderas varje ledamot per möte hen deltagit i under 

verksamhetsåret. Styrelsen har 9 möten under ett verksamhetsår där arvodet för ett 

digitalt möte 350 kr och för ett fysiskt möte 750 kr. Innan 2020 när majoriteten av 

mötena hållits digitalt har uppdelningen mellan digitalt och fysiskt möte varit 3 digitala 

möten och 6 fysiska. Vid närvaro på alla 9 möten får en ledamot 5 550 kr före skatt för 

ett år.  

 

Styrelsen önskar en förändring av arvodet för att det enligt nuvarande ordning görs en 

skillnad på ett fysiskt och ett digitalt möte. Under detta år har styrelsen erfarit att 

arbetsbelastningen är den samma oavsett formen på mötet. Utöver anser styrelsen att 

arvodet inte bör vara enhetligt för alla styrelsemedlemmar eftersom det är en väsentlig 

skillnad i arbetsbörda för olika roller.  

 

För en förändring av styrelsearvodet krävs beslut av årsmötet. Under möte i januari 

2021 har styrelsen därför fattat beslut om att lägga fram en motion till årsmötet om 

förändring av arvoderingen.  

 

Ny arvodering till styrelsen  

 

Styrelsen yrkar att arvodet utgörs av en procentsats av prisbasbeloppet för innevarande 

år. Procentsatsen kopplas till varje ledamots roll enligt följande. 

 

Ordförande    20 % av prisbasbeloppet (9520 kr/år) 

Vice ordförande  18 % av prisbasbeloppet (8568 kr/år) 

Ekonomisk talesperson  15 % av prisbasbeloppet (7140 kr/år) 

Sekreterare   14 % av prisbasbeloppet (6664 kr/år) 

Ordinarie ledamot  13% av prisbasbeloppet  (6 188 kr/år)  

Suppleant    11.6 % av prisbasbeloppet (5 521 kr/år ) 

 



 

Utöver detta ska utbetalning av arvodet göras utefter den närvaro varje styrelsemedlem 

haft på mötena under året. För fullt arvode krävs närvaro vid 6 av 9 möten, för halvt 

arvode krävs närvaro på 4 av 9 möten.  

Förslag till beslut 

Beslut att årsmötet godtar motionen.  

 

 

 

 


