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Arvoden och ersättning för förtroendevalda 
Valberedningen/beredningsutskottet föreslår stämman besluta (förutom valberedningens ersättningar,  

där föreslår styrelsen) 

Styrelse 
Årsarvode  
Ordförande: 180 000: - 
Övriga ledamöter (ej personalrepresentant): 79 500: - 
Personalrepresentanter, ordinarie: 42 500: - 
 

Sammanträdesersättningar 
Sammanträdesarvode utanför ordinarie styrelsemöte: 2 150: - 
Deltagande vid dialogträff: 2 100: - 

 
 
Valberedningskommittén 

Sammanträdesersättningar  
Sammanträdesarvode: 2 100: - 

 

Föreningsstämmans valberedning 

Årsarvode 
Sammankallande: 3 500: - 
Övriga ledamöter: 2 400: - 

Sammanträdesersättningar 
Sammanträdesarvode: 2 100: - 
Deltagande vid föreningsstämma: 2 650: - 
Deltagande vid dialogträff: 2 100: - 
Protokollförare vid dialogträff: 450: - ** 

 
 
Förtroendevald revisor 

Årsarvode  
Revisor: 17 000: -  

Sammanträdesersättningar 
Sammanträdesarvode: 2 100: - 

 

Regionråd 

Årsarvode  
Ledamöter: 4 000: -.  
 
Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 4000: -. Om ledamot deltagit i färre än tre 
möten utgår årsarvode med 1 000: - samt mötesarvode på 750: - per möten man deltagit i. Deltagande 
verifieras med mötesanteckningar.  

Protokollförare vid regionstämma och dialogträff: 450: - ** 

Årsarvode utöver ledamots årsarvode Sammankallande: 2 300: - 
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Ägarombud 

Sammanträdesersättningar 
Deltagande vid föreningsstämma: 2 650: - 

 
 
Regionstämmans valberedning 

Årsarvode 3 000: - 

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 3000: -. Om ledamot deltagit i färre än tre 
möten utgår årsarvode med 1 000: - samt mötesarvode på 500: - per möten man deltagit i. Deltagande 
verifieras med mötesanteckningar.  

Protokollförare vid dialogträff: 450: - ** 

Årsarvode utöver ledamots årsarvode Sammankallande: 2 300: - 

 
 
 
Arvode för att delta i referensgrupper, regionstämmor, dialogträffar och extrauppdrag (vår- höstaktivitet 
och mässor) föreslås bli 500: -.  

 
Verifikat på deltagande i möten ska vara inskickade till OK ekonomisk föreningen innan 15 juni för det 
gångna året (regionstämma-regionstämma). 
 

* Gäller endast de som blivit valda vid föregående regionstämma och därmed arbetat aktivt vid den 
aktuella regionstämman.  
** Utöver ordinarie sammanträdesarvode. 

 
Resekostnader 
Vid sammanträde eller annat uppdrag utgår milersättning med 35: -/mil och för varje medpassagerare 
1: -/mil, alternativt ersättning för verklig kostnad vid resa med kollektivtrafik. 
Om föreningen arrangerar gemensam transport utgår ej milersättning för egen bil för de som bor inom 
det område som transporten är avsedd för.  
 

          Så långt det är möjligt förutsätts att samåkning sker. 
 

Om flera sammanträden följer varandra samma dag och på samma plats utgår endast en 
resekostnadsersättning. 
Vid enkel restid över 30 mil eller fyra timmar utgår måltidsersättning med 110: - och vid eventuell 
övernattning betalas verklig kostnad för rum och frukost. Vid övriga konferenser eller sammanträden, 
som är godkända av föreningsledningen, betalar föreningen uppehället.  
 
Traktamente (övernattning krävs) utgår ej då föreningen bekostar kost och logi. 
Dessa arvodesnivåer gäller från och med föreningsstämman 2017 (den 2 juni) till och med 
föreningsstämman 2018. 
 
Samtliga mötes- och årsarvoden betalas ut den 25 juli.  
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