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Valberedningens förslag om arvodering av styrelse.
Detta förslag består av två delförslag, dels ett förslag om mötesarvode för styrelsemöte och dels
ett arvode för lokalt och regionalt Hands on!-arvode.
1. Mötesarvode 2019
I dagsläget får styrelseledamöter 750 kr i mötesarvode per fysiskt deltagande. Detta arvode ska
ses som en liten ersättning för nerlagd tid inför, under och eventuellt efter styrelsemöte. Ett
styrelseuppdrag i Svensk Live - Unga arrangörsnätverket är i övrigt ideellt.
Förslag:

Att lämna nivån för mötesarvode oförändrat och ersätta varje ledamot med
750 kr för fysiskt deltagande i styrelsemöte under 2019.

2. Regionalt Hands on!-arvode 2019
Bakgrund
I samband med omorganisationen från Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation
(MoKS) till Svensk Live - Unga arrangörsnätverket avvecklades alla regionala distrikt. Detta för att
intresset att driva distrikten inte längre fanns. Styrelsen var dock hela tiden öppen för att det i
framtiden kunde finnas behov och intresse att starta upp en regional verksamhet igen, dock inte i
samma form som tidigare.
Regional verksamhet inom Svensk Live
Svensk Live har under en längre tid arbetat med att öka förutsättningarna för medlemmarna
genom ett påvekansarbete riktat mot ett flertal regioner för att skapa regionala arrangörsnätverk
som bidrar med kunskap, kompetensutveckling och delar ut ekonomiska stöd för att öka antalet
konserter och ge en större bredd av musikaliska uttryck. I Skåne har regionen under 2019 gått in
med pengar för ovanstående arbete och samtal förs i Västra Götaland, Östergötland och kontakt
har tagits med fler regioner.
Inom Unga arrangörsnätverket ser vi att det finns ett behov att ha en större lokal och regional
närvaro för att stötta våra medlemmar. Det kan handla om att hitta nya medlemmar, vara en länk
mellan medlemmarna och Studiefrämjandet och andra arrangörer, lokala och regionala tjänstemän
och kulturpolitiker, föreningsutveckling etc. Eftersom organisationen endast har en anställd
personal och möjligheten att anställa ytterligare av ekonomiska skäl inte finns, vill vi öppna upp
möjligheten att arvodera de av styrelseledamöterna som med stöd av personal aktivt vill arbeta
med lokal- och regional verksamhet.
Förslag:

Att möjliggöra arvodering av styrelseledamöter som vill arbeta med lokal- och
regional verksamhet. För att säkerställa den lokala och regionala
kännedomen är det önskvärt är att ledamoten bor i/ i anslutning till berörd
region.

Förslag:

Att arvodesnivån ska vara 500 kr per dag. Vid arbete mindre tid än en dag
räknas arvodet ner proportionerligt.

