
 
 
 
Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2018 
 

 
Utredning om eventuellt ökat arvode för förbundsordförande  
 
 

Bakgrund 
 
Att vara ordförande i Svenska Friidrottsförbundet tar mycket tid. För heltidsanställda personer 
är det oft svårt att kombinera den tid som krävs med ett civilt arbete. Svenska 
friidrotttsförbundet har hittills varit framgångsrika att attrahera bra ordföranden som svarar 
upp mot de kvalifikationer som är viktiga för att lyckas med rollen som förbundsordförande. 
 
Vi upplever att krav på tillgänglighet, tidsåtgång och kvalifikationer är större i dag än tidigare. 
Krav som gör att ett framtida urval av potentiella kandidater begränsas eftersom rollen kräver 
att personer tar betydande tid från sitt ordinarie arbete.  
 
Samtidigt ser vi att andra specialförbund, såsom Svenska Skidförbundet och Svenska 
Ishockeyförbundet under de senaste två åren förändrat och anpassat ersättningsnivåer och 
kravprofil på ordförande och styrelseledamotsuppdragen.  För Svenskas Skidförbundet 
utreddes frågan av en oberoende grupp som sedan lämnade ett förslag som diskuterades, 
processades och beslutades på deras skidting under oktober 2017. 
 
Vi föreslår en utredning för förbundsordförande arvodesnivå. En utredning som bör studera 
om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförande i Svenska Friidrottsförbundet ska 
utgå när han eller hon, med anledning av sitt ordförandeskap, tvingas minska sin tjänst 
och/eller av den anledningen på annat sätt tvingas minska sin ersättning från huvudsakliga 
yrkesutövning.  För de ordföranden som inte drabbas av inkomstbortfall behöver ingen sådan 
ersättning, endast den tidigare arvodesnivån. Ersättningsnivåer kan maxbestämmas till 
exempelvis ett visst antal basbelopp bör omfattas av utredningen.  
 
Utredningen bör också se till förbundsordförandes arbetsomfång och vilken kravprofil som är 
nödvändig i rollen som ordförande. Dessa faktorer påverkar hur man säkerställer 
ersättningsvillkor som är ger bra förutsättningar för att möjliggöra för kommande 
nomineringar av bra ordförandekandidater.  
 
Praktiskt tillvägagångssätt i framtiden kan vara att ordförandes bakgrund och 
ersättningssituation granskas av valberedningen som också kan få ansvar att godkänna 
ersättningsnivåer.  
 
Men för att vi ska få ett konkret förslag som årsmötet kan ta ställning till föreslår vi att Svenska 
friidrottsförbunet genom valberedningen ska tillsätta en oberoende grupp som utreder former 
för ersättingsnivåer till förbundsordföranden.  



 
Vi yrkar  
 
att Årsmötet uppdrar till Svenska Friidrottsförbundets valberedning att utse en oberoende 
grupp att till nästa årsmöte utreda och presentera former för ersättingsnivåer till 
förbundsordföranden.  Utredningen ska omfatta rollbekrivningar inklusive kravkriterier och 
ansvarsförhållanden. 
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