15.0 Valberedningens förslag till arvode

Valberedningarnas förslag om arvode för
RS/FS valda ledamöter

15.0

Förslag: Valberedningarna föreslår
att

RF-stämman och SISU-stämman beslutar att godkänna att arvodering sker på
motsvarande sätt som fastslogs av RF-stämmorna 2009-2015, dvs enligt följande (pbb=prisbasbelopp):
1.

Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i RS/FS
För ordförande i utgår ett arvode med 1,5 pbb per månad.

2.

Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i RS/FS
För vice ordförande utgår ett arvode med 2,0 pbb per år.

3.

Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i RS/FS
För övrig ledamot utgår arvode med 1,0 pbb per år.
V1.1

Valberedningens uppdrag
Enligt RF:s och SISU:s stadgar ska valberedningen vid RF- och SISU-stämma redovisa sitt
förslag om arvode för RS och FS valda ledamöter att behandlas enligt punkten 15.0 som
ärende vid stämman.
Valberedningarnas förslag bygger på principer som redovisades vid RF-stämman 2009 och
senare enligt nedanstående riktlinjer och utgångspunkter.

Riktlinjer och utgångspunkter för förslaget (i samma lydelse som 2009-2013 och från
2015 även anpassat till att det blir personunion mellan RS och FS)
Utgångspunkt för valberedningens förslag är den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget som förtroendevald idrottsledare inom den svenska idrottsrörelsen är
frivilligt och som huvudregel oavlönat. En ideell ledare kan således endast förvänta sig att få
täckning för reellt havda kostnader, som är förknippade med uppdraget och som på förhand är
godkända och förenliga med det regelverk organisationen ifråga har fastlagt.
Med hänsyn till arten och omfattningen av uppdraget är det enligt valberedningens mening
dock rimligt att landets högsta verkställande idrottsorgan, dvs Riksidrottsstyrelsen (RS), erhåller ersättning för det förtroendeuppdrag de har valts till, och särskilt gäller det ordföranden.
Utvecklingen har visat att det numera inte är möjligt att kombinera ett ordinarie arbete på full
arbetstid med att vara ordförande i RS (och nu även ordförande i FS). Ordföranden har, som
den ledande representanten för svensk idrott, ett stort antal uppdrag av representationskaraktär, samt är den person som förutsätts närvara vid uppvaktningar och möten med bl.a. ledande
företrädare för staten och övrig offentlig sektor liksom att medverka i olika mediala och officiella sammanhang.
Enligt valberedningens mening måste ett regelverk om ersättningar till förtroendevalda vara
tydligt och öppet redovisat för organisationens medlemmar. Valberedningens förslag om ett
fast och tydligt arvode till ordföranden ersätter därför tidigare system med ”ersättning för förlorad arbetsförtjänst”.
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Därtill är det valberedningens uppfattning att beslut om fasta arvoden till en styrelse inte kan
beslutas av styrelsen själv, utan bör tas av stämman eller möjligen av annat organ som stämman utser. I RF:s fall finns inget annat lämpligt organ att lägga sådan uppgift på, varför valberedningen förordar det system som nu råder enligt RF:s stadgar, dvs att RF-stämman beslutar
om styrelsearvoden. Samtliga arvoden ska också redovisas i RF:s årsredovisning.

1. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i RS/FS
Ordföranden föreslås att som uppdragstagare få ett arvode omfattande 1,5 pbb per månad.
Härtill kommer kostnader för socialförsäkringsskydd (”arbetsgivaravgift”) och de trygghetsförsäkringar som följer ett uppdrag av detta slag.
Som en utgångspunkt och förutsättning för arvodet utgår valberedningen från att ordförandeskapet är ett huvuduppdrag som innebär ett ianspråktagande av huvudsaklig del av tillgänglig
arbetstid. Förtroendeuppdraget kan därför inte kombineras med en anställning och andra externa uppdrag som påtagligt inkräktar på huvuduppdraget. Det ankommer på ordföranden
själv att till RF anmäla förekommande anställningar och andra uppdrag utanför RF/SISU,
samt ange den omfattning i tid dessa i så fal tar i anspråk. Valberedningen vill därtill särskilt
framhålla att ordföranden inte ska vara operativ, utan att uppdraget avser de övergripande arbetsuppgifter som följer av förtroendeuppdraget.
Valberedningen vill uppmärksamma RIM på att frågan om arvode till ordföranden normalt
blir aktuell i samband med nyval av ordföranden. Inför kommande ordförandeval kan valberedningen därför återkomma med förslag på förändringar, som hänger samman med vilka
kandidater som står tillförfogande för val. Valberedningen kan komma med förslag som innebär både ökningar och minskningar av antal pbb.

2. Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i RS/FS
För de två vice ordförandena i RS/FS föreslås ett arvode om 2,0 pbb per år. De vice ordförandena ingår tillsammans med ordföranden i RS/FS presidium och har därmed en större arbetsbörda än övriga styrelseledamöter. Vice ordförandena har också som primär uppgift att vid
förhinder inträda i ordförandens ställe.

3. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i RS/FS
För övriga ledamöter i RS/FS föreslås ett arvode om 1,0 pbb per år. Förutom att det ingår i ledamöternas uppdrag att delta i styrelsemöten och de fasta kommittéernas möten, har även de
övriga ledamöterna uppdrag av representationskaraktär, inte minst vid medlemsorganisationernas årsmöten och andra sammankomster där närvaro av representant från RS/FS önskas.
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