
Reumatikerföreningen Stockholm                         

  Antagen av årsmötet 2020-02-15 

§10 Valberedningens förslag på styrelsearvode  
 
Arvode, reseersättning och traktamente för styrelseledamot/funktionär  
Styrelsen ansvarar för att utse funktionärer, representanter samt kurs- och mötesdeltagare; 
beslut om ersättning erhållas innan aktiviteten/kursen/resan påbörjas.  
  

Arvoden   
• Ledamöter i föreningens styrelse erhåller ett mötesarvode vid fysiska styrelsemöten på 

250 kr. Arvodet är frivilligt att hämta ut. Hämtas det inte ut innevarande år tillfaller det 
föreningen.  

• Ledamöter i AU får ett fast arvode per kalenderår. Ordförande får 7000 kr och 
resterande AU-ledamöter 3500 kr. Vid AU-möten utgår inget mötesarvode. Avgår man i 
förtid får man enbart arvode fram tills dagen man avgår.  

• Ordinarie revisor får ett fast arvode på 500 kr och valberedare 500 kr/år, detta betalas ut 
i efterhand direkt efter årsmötet.  

• En styrelseledamot eller funktionär får delta gratis, efter beslut i styrelsen, i den 
verksamhet/ aktivitet personen ansvarar för (t.ex. paraffinbad eller som funktionär på en 
föreläsning eller aktivitet).     

  

Reseersättningar   
• Vår inriktning är att alltid använda det billigaste färdsättet om inte tidsaspekten eller 

funktionsnedsättningen förhindrar detta.   
• Reseersättning utgår för styrelsemöten och möten där man medverkar som ledamot 

av styrelsen.   
• Reseersättning utgår även för funktionärer/gruppledare där man medverkar 

som representant för föreningen.  
• För interna möten (arbetsgrupper, informatörer eller andra grupper sanktionerade av 

styrelsen) utgår reseersättning för högst 2 tillfällen/termin.   
• För deltagande i kurser (ABF, distriktet m.m.) utgår reseersättning enbart om sådan 

beviljats specifikt för detta tillfälle.   
• Vid resa med egen bil utgår skattefri ersättning enligt Skatteverkets rekommendationer 

med för närvarande 1:85 kr per km.   

• Resor i kollektivtrafik ersätts enligt SL:s taxa eller mot kvitto (för resor med Färdtjänst).   
• Det är frivilligt att ta ut reseersättning. Hämtas det inte ut innevarande år tillfaller det 

föreningen.  
  

Traktamenten   
• Föreningen betalar för faktiska utlägg (t.ex. extra övernattning eller måltid) som krävs på 
grund av långa reseavstånd och som inte täcks i kursavgiften eller av mötesarrangören.   

  

Kostnadsersättning   
• Kostnadsersättning för faktisk utgift utgår mot uppvisande av kvitto, beslut om 

ersättning ska erhållas av styrelsen i förväg. För uppdrag som kräver minst 4 
timmar, inklusive restid, ersätts en enklare måltid mot kvitto.  

• Avgift för kurser/utbildningar för föreningens funktionärer betalas av föreningen efter 
beslut av AU/styrelsen.   
 

 
Obs! KOSTNADER ERSÄTTS ENDAST FÖR INNEVARANDE ÅR   


