Bilaga 3. Ändrade arvodesnivåer för styrelse, valberedning och
lekmannarevisorer.
Bakgrund
Årsmötet 2018 fattade följande beslut angående arvodesnivåerna:
15. Fastställande av arvode för styrelsen.
Beslut efter omröstning att arvodet är oförändrat.
Ordförande fast arvode 11 000 kr + 1000 kr vid varje möte och möten är bestämda till 6 möten/år.
Styrelseledamot 1000 kr/möte och möten är bestämda till 6 möten/år.
Bifalles.
Beslut: Att uppdra till styrelsen att till nästa årsmöte se över arvodesnivåerna för styrelsen,
valberedningen och föreningsrevisorn i syfte att de ska överensstämma med arvoden i andra
jämförbara länsinstitutioner.

Styrelsens förslag till arvoden:
Ordförande 40 % av ett basbelopp (18 600 kr/år) + mötesarvode 1200 kr/möte
Arbetsutskottsledamöter 30 % av ett basbelopp (13 950 kr/år) + mötesarvode 1200 kr/möte
Övriga ordinarie ledamöter 1200 kr/möte
Suppleanter 600 kr/möte
Valberedningsledamöter 1000 kr/år + 600 kr/styrelsemöte vid max två tillfällen
Lekmannarevisor 1000 kr/år
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Alla mötesarvoden för
styrelseledamöterna gäller för max sex möten/år. Alla personer med förtroendeuppdrag för
föreningen får rätt till reseersättning 18,50 kr/mil eller bussbiljett.

Motivering
Förslaget innebär att vi, i enlighet med uppdraget från årsmötet, får arvodesnivåer som är mer lika
de övriga länsinstitutionernas (undantaget hemslöjden som har mycket lägre arvoden).
Arvodesnivåerna för Kalmar konstmuseum har varit oförändrade under lång tid.
Vi tycker att det är bra att utgå från basbeloppet eftersom det blir en princip att följa, inte bara en
enskild summa.
Vi tycker att det är en bra arbetsmodell med ett aktivt arbetsutskott som planerar tillsammans och
delar på arbetsuppgifter, därför föreslår vi en extra arvodering för ledamöterna i arbetsutskottet,
inte bara till vice ordförande som en del övriga institutioner har.
Vi vill utveckla styrelsearbetet så att de enskilda ledamöterna får mer uttalade
arbetsuppgifter/ansvarsområden inom styrelsen och vi tror att en höjning av ledamöternas arvoden
ger förutsättningar för det. Vi föreslår att ej tjänstgörande suppleanter arvoderas för att motivera
dem att närvara vid styrelsemötena så att vi får bättre kontinuitet och väl insatta ledamöter.

Vi föreslår att valberedningens ledamöter får arvode vid max två styrelsemöten/person för att de ska
kunna blida sig en uppfattning om styrelsens arbete och ledamöternas kompetenser.
Vi vill möjliggöra för personer från hela länet att åta sig uppdrag för Kalmar konstförening och därför
föreslår vi reseersättning så att resorna inte blir orimligt kostsamma för vissa.

Kostnadsberäkning av förslaget
Ordförande 18600 +7200 (6 möten a 1200) = 25800
Au 1
13950 + 7200 =
21150
Au 2
13950 + 7200 =
21150
Ledamöter 7200 x 4 st ledamöter =
28800
Suppleanter 3600 x 2 st =
7200
Valberedning 1000 x 3 st =
3000
Valberedning 1200 x 3st = (2 möten/pers. a 600) 3600
Revisor
1000 x 1 st =
1000
S:a
111 700 kr
Sociala avgifter, 31% av 111 700kr
34 627 kr
Total kostnad
146 327 kr
Kostnad för milersättning?

