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Proposition 

Arvodering av styrelsemedlemmar  
 

Bakgrund 
Stockholm budo-och kampsportsförbunds styrelse har identifierat ett behov av att kunna arvodera 

styrelsemedlemmar för uppdrag som utförs för föreningens räkning. Styrelsen lägger därför fram 

följande motion till årsstämman för beslut gällande möjlighet att arvodera styrelsemedlemmar för 

särskilda uppdrag.  

Ett flertal av de uppdrag styrelsen önskar genomföra kräver en betydligt större insats än vad som kan 

utföras inom ramen för ett ideellt engagemang som styrelseledamot. Detta dels för att uppdragen 

tar mycket tid i anspråk dels kräver de särskild kompetens eller omfattande tidigare erfarenhet.  

Styrelsen har erfarit att styrelseledamöter inte kan utföra vissa uppdrag utan att få någon ersättning 

för den tid som läggs ner just på grund av uppdragens omfattning och karaktär. Detta innebär att 

styrelsen fått använda externa resurser vilket på sikt blir mer kostsamt utan att ge ökad kvalitet.  

Bedömning 
Stockholm budo-och kampsportsförbund är en ideell förening som styrs av de stagar som beslutats 

av årsstämman. Huruvida arvode kan utgå till styrelseledamöter omfattas inte av gällande stadgar 

utan är en fråga som kan beslutas av årsstämman.  

Styrelsen ser en stor fördel i att styrelseledamöter som önskar bidra med sin tid, sin kompetens och 

sina tidigare erfarenheter får möjligheten att göra det utan att offra stora delar av sin fritid utan 

någon kompensation. Det är inte rimligt att en extern resurs ska betalas om kompetensen finns inom 

styrelsen. Styrelsen bedömer att en arvodering skulle gynna engagemang i styrelsen över tid och 

även kunna skapa viktiga relationer för framtiden. Med anledning av detta bör en styrelseledamot 

kunna arvoderas för uppdrag efter beslut av styrelsen.  

Vidare bedömer styrelsen att arvodering ger styrelsen en ny möjligheten att ställa krav på både den 

tid som läggs på ett uppdrag samt kvaliteten på det resultat som levereras i förhållande till de 

uppdrag som drivs av helt ideella krafter.  

Enligt stadgarna1 regleras förbundets verksamhet genom stadgar samt övriga bestämmelser, 

fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller av förbundsstämma eller 

förbundsstyrelse utsett organ. Styrelsen föreslår därför att det tas fram en riktlinje för de krav som 

bör vara uppfyllda för att arvode ska utgå till en styrelseledamot och i vilken omfattning ersättning 

ska utgå. 

Det kan uppfattas kontroversiellt eller till och med olämpligt att arvodera styrelseledamöter för 

uppdrag som utförs för en ideell förenings räkning vilket kan försätta styrelsen och föreningen i svåra 

situationer.  För att undvika dessa situationer är rutiner och transparens rörande arvodering av stor 

vikt. Krav för att arvodering ska utgå och regler för arvodets storlek bör därför tas fram av styrelsen 

och finnas tillgängligt för alla medlemmar efter förfrågan. Vidare bör uppdrag där arvode till 
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styrelsemedlem utgått tas upp i årsredovisningen som en särskild post så att medlemmarna ges 

möjlighet att ställa frågor.  

Några av de krav styrelsen kan ställa på ett uppdrag där arvodering ska utgå är följande. 

- Att uppdraget kräver särskild kompetens. 

- Att uppdraget har en karaktär som går utöver ordinarie styrelseuppdrag. 

- Att uppdraget kräver en arbetsinsats som går utöver ordinarie styrelseuppdrag. 

Inför beslut om arvodering till styrelseledamot bör styrelsen fått ta del av underlag som säkerställer 

uppdragets omfattning i tid samt kostnad för motsvarande tjänst om arbetet skulle utföras av extern 

resurs.   

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut att: 

- styrelseledamöter kan arvoderas för uppdrag som bedöms ligga utöver ordinarie 

styrelsearbete. 

- styrelsen under 2022 tar fram riktlinjer som tydliggör de krav som gäller för att arvode ska 

utgå.  

- Uppdrag inom vilket arvode till styrelseledamot beslutats ska tas upp i årsredovisningen som 

en särskild post. 
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