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I enlighet med stadgarna (§ 11) skall förbundsmötet (årsmöte/ förbundskongress) fastställa
eventuella arvoden för förtroendevalda. Ärendet har beretts av styrelsen (STM 2/2022).
Motiveringar
Med förtroendevalda avses här förbundsordföranden och styrelsemedlemmar.
Med arvoden avses beskattningsbar inkomst (ej dagtraktamenten).
Natur och Miljö ersätter även styrelsemedlemmarnas kostnader för resor till möten. Ett
reglemente för ersättning av resor till förtroendevalda och volontärer har godkänts av styrelsen
den 22.2.2020.
Styrelsen föreslår att nivån på arvodena inte ändras.
a) Förbundsordförande
Ordförandes månatliga arvode har varit 350 euro sedan år förbundskongressen 2020. Styrelsen
anser att detta fortsättningsvis kan anses vara en rimlig ersättning för den minimiarbetsinsats
som förutsätts av en förbundsordförande.
b) Styrelsemedlemmar
Det nuvarande systemet för styrelsemedlemmarnas mötesarvoden har varit i kraft sedan
förbundskongressen i Solf 2020. Sedan förbundsmötet 2019 berättigar även medverkan i
arbetsutskottets möten till ett mötesarvode. Mötesarvodet varierar beroende möte mötets längd
(gränsen går vid 3 timmar). Några av årets styrelsemöten planeras så att de kan hållas under
vardagskvällar (cirka kl 18-21).
Kriteriet att endast styrelseledamöter med rösträtt är berättigade till arvode innebär att en
suppleant som deltar i ett möte där även den ordinarie styrelsemedlemmen deltar inte får någon
ersättning.
Med att ”delta i mötet” avses närvaro antingen fysiskt eller via videokonferens (t.ex. Skype).
Med möten avses både styrelsemöten och arbetsutskottsmöten.
Den nuvarande nivån på arvoden är 50 euro för ett möte som räcker högst 3 timmar och 100
euro för ett möte som räcker över 3 timmar. Detta kan fortfarande anses som en tillräcklig
kompensation för styrelsearbetet.
I många organisationer bereds förslag till arvoden av organ som är oberoende av styrelsen.
Även Natur och Miljö följer denna praxis på denna punkt.
Beslutsförslag
Förbundsmötet besluter att arvodet för förbundsordföranden är 350 euro per månad.
Förbundsmötet besluter att mötesarvodet för styrelsemedlemmar skall vara 50 euro för
styrelsemöten och arbetsutskottsmöten vilka räcker högst 3 timmar och 100 euro för möten
som räcker över 3 timmar. Arvodet betalas till styrelsemedlemmar som deltar i mötet med
rösträtt.

