
Svensk Live - Årsstämma 2023

Valberedningens förslag om arvode för styrelsen 

Svensk Lives styrelse har under föregående mandatperioder inte arvoderats för sitt ideella 
styrelsearbete. Under de år som Svensk Live har funnits har insatsen från styrelsen utvecklats, 
inte minst under pandemin. Vi i valberedningen upplever att styrelsen bör arvoderas för att 
tydliggöra styrelsens ansvar inom organisationen. 


Vi föreslår en arvodering till styrelsen för sin arbetsinsats för att den inte längre enbart kan ske 
enbart kan ske på ideell basis med tanke på organisationens nuvarande storlek: Ett (1) 
prisbasbelopp (ordförande), ett halvt (1/2) prisbasbelopp (vice ordförande) och 800 kr per 
styrelsemöte (övriga ledamöter och suppleanter). Vidare föreslår vi att Svensk Live bekostar resa 
och logi i samband med styrelsemöten för de förtroendevalda om behov finns.


Till detta anser valberedningen att ett extra timarvode om 500 kr kan, utifrån verksamhetens

behov, ges för insatser som Svensk Live, p g a liten personaltäthet, inte har möjlighet att

genomföra utan ytterligare stöd och som normalt sett inte ingår i ett ideellt uppdrag. Styrelsen bör

gemensamt få mandat att besluta om timarvoden. Beslut om timarvode bör dock fastställas och

protokollföras vid styrelsemöte före utbetalning.


Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar: 
• Att posten som ordförande arvoderas med ett (1) prisbasbelopp per verksamhetsår. 
• Att posten som vice ordförande arvoderas med ett halvt (1/2) prisbasbelopp per 

verksamhetsår. 
• Att alla övriga ledamöter och suppleanter ges arvode om 800 kr för deltagande i 

styrelsemöte. 
• Att Svensk Live vid behov står för förtroendevaldas resa och logi i samband med 

styrelsemöte. 
• Att ett extra timarvode om 500 kr kan, utifrån verksamhetens behov, ges för insatser som 

Svensk Live inte har möjlighet att genomföra utan ytterligare stöd. Styrelsen gemensamt 
ges mandat att ta beslut om denna typ av arvodering. Beslut om timarvode ska fastställas 
och protokollföras vid styrelsemöte före utbetalning.


