12.1 Valberedningens förslag om arvode för
Riksidrottsstyrelsen (RS)/Förbundsstyrelsen (FS) valda
ledamöter samt förtroendevalda i Riksidrottsförbundets
(RF:s) övriga stämmovalda organ

Förslag: Valberedningen föreslår (2021)
att RF-stämman och SISU-stämman beslutar att en sammanlagd arvodering sker av följande
förtroendeuppdrag enligt nedan (pbb=prisbasbelopp):

1. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i RS/FS utgår med 1,5 pbb per
månad
2. Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i RS/FS utgår med 2 pbb per
år
3. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i RS/FS utgår med 1 pbb per år
4. Betalningen av arvodet fördelas med 3/4 av kostnaden för RF och 1/4 av
kostnaden för SISU.

att RF-stämman därutöver beslutar att arvodering av förtroendeuppdrag i RF:s övriga stämmovalda
organ sker enligt följande (pbb=prisbasbelopp):

1. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i RIN utgår med 1,5 pbb per år
2. Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i RIN utgår med 1 pbb per år
3. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i RIN utgår med 1/2 ppb per år
4. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i DoN utgår med 1/2 pbb per år
5. Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i DoN utgår med 1/2 pbb per
år

Valberedningens uppdrag
Enligt RF:s och SISU:s stadgar ska valberedningen vid RF:s och SISU:s stämmor redovisa sitt förslag
till arvode till RS och FS valda ledamöter att behandlas som ärende vid stämman.
Även om det inte explicit framgår av RF:s eller SISU:s stadgar följer av grundläggande good
governance-principer att även arvoden till andra stämmovalda bör beslutas av stämman.
Valberedningens förslag bygger på de principer som redovisades vid RF-stämman 2009 och som
sedan dess legat till grund för efterföljande stämmornas beslut. Principerna har utvecklats i riktlinjer
och utgångspunkter nedan.
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Riktlinjer och utgångspunkter för förslaget
Utgångspunkten 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 få täckning för reella
kostnader som är förknippade med uppdraget och som på förhand är godkända och förenliga med det
regelverk som organisationen i fråga har lagt fast.
Med hänsyn till arten och omfattningen av uppdraget är det enligt valberedningens mening ändå
rimligt att landets högsta verkställande idrottsorgan, dvs. RS/FS, erhåller ersättning för det
förtroendeuppdrag de har valts till, och särskilt gäller det ordföranden. Det är numera inte möjligt att
kombinera ett ordinarie arbete på full arbetstid med att vara ordförande i RS/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.
Ovanstående resonemang gäller även för de av stämman valda övriga organen Riksidrottsnämnden
(RIN) och Dopingnämndens (DoN) som över tid också har fått betydligt mer och komplexare
arbetsuppgifter. Stämman 2019 beslutade arvode för ordförande och vice ordförande i dessa organ för
första gången, för att dessförinnan beslutats av RS.
Vad särskilt gäller arbetet i RIN har antalet ärenden till nämnden under de senaste åren ökat kraftigt.
2019 hanterades 187 ärenden och 2020, trots påverkan av pandemin, 165 ärenden. Första kvartalet
2021 har redan ett 60-tal ärenden anlänt till nämnden. Ärendenas karaktär kräver ett snabbt
hanterande och därför en tillgänglighet av hela nämnden att på kort varsel kunna fatta beslut.
Enligt valberedningens mening måste ett regelverk om ersättningar till förtroendevalda vara tydligt
och öppet redovisat för organisationens medlemmar. 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. Valberedningens mening är att även fasta arvoden
till övriga förtroendevalda stämmoorgan inte bör beslutas av ett organ på samma hierarkiska nivå.
Samtliga arvoden ska redovisas i RF/FS årsredovisningar.

Förslag

1. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i RS/FS
Ordförande föreslås att som uppdragstagare få ett oförändrat arvode omfattande 1,5 pbb per månad.
Till det kommer kostnader för 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
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påtagligt inkräktar på huvuduppdraget. Det ankommer på ordföranden själv att till RF/FS anmäla
förekommande anställningar och andra uppdrag utanför RF/SISU, samt ange den omfattning i tid
dessa i så fall tar i anspråk. Valberedningen vill därtill särskilt framhålla att ordförandens roll inte ska
vara operativ, utan att uppdraget avser de övergripande arbetsuppgifter som följer av
förtroendeuppdraget.
Valberedningen vill uppmärksamma RF-stämman och SISU-stämman 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 till förfogande för val. Valberedningen kan komma med
förslag som innebär t.ex. både ökningar och minskningar.

2. Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i RF/FS
För de två vice ordförandena i RS/FS föreslås ett oförändrat arvode om 2 pbb per år. De vice
ordförandena ingår tillsammans med ordföranden i RS/FS presidium och har därmed en större
arbetsbörda än övriga ledamöter. Vice ordförandena har också som primär uppgift att gå in i
ordförandens ställe om denne har förhinder. De ska också, i likhet med övriga styrelseledamöter, delta
i styrelsemötena och de fasta kommittéernas möten samt i uppdrag av representationskaraktär, inte
minst vid medlemsorganisationernas årsmöten och andra sammankomster där närvaro av
representanter från RS/FS önskas.

3. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i RS/FS
För övriga ledamöter i RS/FS föreslås ett oförändrat arvode om 1 pbb per år. I ledamöternas uppdrag
ingår att delta i styrelsemötena och de fasta kommittéernas möten samt i uppdrag av
representationskaraktär, inte minst vid medlemsorganisationernas årsmöten och andra
sammankomster där närvaro av representanter från RS/FS önskas.

4. Fördelningen av arvodet för RS/FS valda ledamöter
Vid riksidrottsstämman 2015 beslutades för första gången personunion för styrelserna för RS och FS.
Det fick som konsekvens också att ordförande, vice ordförande och resp. ledamot erhöll bara ett
arvode för uppdraget i de båda styrelserna. Tanken var att styrelserna skulle ha möte samtidigt och så
långt som möjligt arbeta med frågorna samordnat. För att fördela arvodeskostnaderna fattade
stämman beslut att fördela dessa lika mellan RF och SISU.
Det har nu visat sig, efter att några år har gått av den nya personunionen för styrelserna, att styrelsen
avsätter mer tid för frågor avseende RF relaterade frågor än SISU relaterade frågor. Även
budgetmässigt är organisationerna olikt stora; RF:s budget är på ca 2 miljarder kronor och SISU:s
budget strax under 200 miljoner kronor.
Fördelningen av arvodeskostnaden bör därför bättre spegla den verklighet som styrelsernas arbete
utgör. Valberedningen gör en bedömning om att fördelningen bör utgöra 3/4 av kostnaderna för RF
och 1/4 av kostnaderna för SISU.

5. Arvode för övriga förtroendevalda inom RF
För ordförande i RIN föreslås ett ökat arvode om 1,5 pbb per år, för vice ordförande ett ökat arvode om
1 pbb per år och för övriga ledamöter ett nytt arvode om 1/2 pbb per år. I dessa uppdrag ingår att delta
i beredningen av möten och i möten. I uppdraget för ordförande och vice ordförande ingår också
tillgänglighet för media i viss omfattning. Antalet ärenden till nämnden under de senaste åren har ökat
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kraftigt och blivit mer komplicerade. 2019 hanterades 187 ärenden och 2020, trots påverkan av
pandemin, hanterades 165 ärenden. Första kvartalet 2021 har redan ett 60-tal ärenden anlänt till
nämnden. Ärendenas karaktär kräver ett snabbt hanterande och därför krävs tillgänglighet av hela
nämnden att på kort varsel kunna fatta beslut.
För ordförande i DoN och vice ordförande i DoN föreslås ett oförändrat arvode om 1/2 pbb per år. I
dessa uppdrag ingår att delta i beredningen av möten och i möten. I uppdraget ingår också
tillgänglighet för media i viss omfattning.
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