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Marie Eriksson, ”Möjligheternas
Trädgård”, Verdandi Kumla.
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Verdandi Sundbyberg. Två engagerade verdandister i Verdandis 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL 
REGLEMENTE FÖR KOSTNADSERSÄTTNING
OCH ARVODE TILL VERDANDIS
FÖRBUNDSSTYRELSE 2017-2020

Ändringar av detta reglemente ska fattas av Verdandis 
kongress.

A. Kostnadsersättning

1.   Kostnadsersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för möten som 
      förbundsstyrelsen kallar till.
2.   Reseersättning inkl måltider under resa mot kvitto, utgår i samband 
      med möten som ledamoten/ersättaren är närvarande vid.
3.   Reseersättning ges för billigast färdsätt.
4.   Vid bilersättning ges motsvarande högst skattefri ersättning enligt 
      gällande skattelagstiftning.

B. Arvodesreglemente

1.   Ram för arvoden är 3,5 prisbasbelopp.
2.   Fast arvode utgår för ordförande och vice ordförande. 
      Ersättningen föreslås vara 2,0 prisbasbelopp/år för ordförande, 
      exkl sociala avgifter. För vice ordförande föreslås 30% av 1,5 pris-
      basbelopp/år, exkl sociala avgifter. 
3.   Fast arvode utgår ej för uppdrag som avlönas som arbete vid 
      förbundsexpeditionen.
4.   Fördelningen för ordförande, vice ordförande och ev övrig ledamot 
       med fast arvode fastställs för varje mandatperiod av kongressen.
5.   Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare i verk- 
       ställande utskottet och förbundsstyrelsen för de sammanträden 
       ledamoten/ersättaren deltagit i.
6.   Sammanträdesarvoden är 300 kr/sammanträde, exkl sociala avgifter.
7.   Sammanträdesarvode utgår ej till de som har fast arvode.
8.  Sammanträdesarvode utgår ej för telefonsammanträden.
9.    Semesterersättning utgår inte för fast arvode eller sammanträdes- 
       arvode. 
10. Därutöver finns möjlighet att ersätta förbundsstyrelseledamöter för 
      arbetsinsatser på samma sätt som andra personer som kontrakteras 
      för uppdrag.

Förbundsstyrelsens förslag gällande revisorerna 2017-2020

Revisorerna erhåller kostnadsersättning vid fullgörande av sitt uppdrag enligt 
samma princip som förbundsstyrelsen punkt A. Kostnadsersättning. 
Till revisorerna utgår ej arvode.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 
om nytt förbundsmärke som följer den grafiska 
profil som förbundet arbetat med under den 
gångna kongressperioden i bland annat tidningen 
Verdandisten, hemsidan, pressararbetet, intern och utåtriktad
information och lokal och regional opinionsbildning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen

ATT besluta om förbundsstyrelsens förslag till
nytt förbundsmärke

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR
KONGRESSEN ATT BESLUTA OM

Förbundsstyrelsens förslag till nytt förbundsmärke 
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FÖRSLAG GÄLLANDE MEDLEMS-
OCH FÖRBUNDSAVGIFTER

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade medlems- och 
förbundsavgifter för 2018-2021

Innebärande:

Vid central uppbörd gäller följande avgifter:

Enskild medlem, 30 år eller yngre    50kr
Enskild medlem, 31 år och äldre  100kr
Familj (gemensamt hushåll)   200kr

Av denna medlemsavgift skall följande andel tillfalla avdelningen:

Enskild medlem, 30 år eller yngre   25kr
Enskild medlem, 31 år och äldre    50kr
Familj (gemensamt hushåll)   100kr

Vid lokal uppbörd gäller följande:

Rekommenderad medlemsavgift:

Enskild medlem, 30 år eller yngre   50kr
Enskild medlem, 31 år och äldre  100kr
Familj (gemensamt hushåll)   200kr

Om avdelningen inte beslutat om en annan medlemsavgift gäller den rekommenderade.

Förbundsavgift vid lokal uppbörd:

Enskild medlem, 30 år eller yngre    25kr
Enskild medlem, 31 år och äldre     50kr
Familj (gemensamt hushåll)   100kr

Denna förbundsavgift gäller även om avdelningen beslutar om annan medlemsavgift lokalt.

Förbundsavgiften vid lokal uppbörd faktureras på samma sätt som tidigare, baserat på 
redovisade medlemmar i förbundets register per den 31/12 året före. Förbundsavgiften ska 
för samtliga medlemmar i avdelningen vara inbetald senast den 1 april innevarande år.
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Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Tel: 08-642 28 80  
E-post: info@verdandi.se
Hemsida: verdandi.se
Verdandi finns på facebook, instagram, twitter


