
 
 

 
 

Motion nr 13 
 
Avsändare 
IFK Lidingö Friidrottsklubb 
 
Styrelsens yttrande över  
Motion om utredning av utökat arvode ordförande 
 
 
Motionärernas förslag  
Att årsmötet uppdrar till Svenska Friidrottsförbundets valberedning att utse en oberoende grupp att 
till nästa årsmöte utreda och presentera former för ersättningsnivåer till förbundsordföranden. 
Utredningen ska omfatta rollbeskrivningar inklusive kravkriterier och ansvarsförhållanden. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår 
att bifalla motionen med tillägget att ge valberedningen som väljs på årsmötet 2018 mandat och i 
uppdrag att tillsätta en utredning om nivån på ordförandes och styrelseledamöternas 
årsarvoden. Utredningen ska omfatta rollbeskrivningar inklusive kravkriterier och 
ansvarsförhållanden. Ett konkret förslag ska föreläggas årsmötet 2019. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande 
Uppdraget som ordförande i Svenska Friidrottsförbundet är mycket ansvarsfullt och det finns 
anledning att utreda nivån på årsarvodet. Emellertid anser förbundsstyrelsen att det vore fel att ha 
förlorad arbetsinkomst som inriktning för arvodet för ordföranden. I en demokratisk folkrörelse ska 
vi inte värdera till exempel en lärare lägre än en högavlönad näringslivsföreträdare. Däremot kan ett 
alltför lågt arvode göra att klassfrågan blir avgörande för vem som kan ta på sig uppdraget som 
ordförande. Det är viktigt att Svenska Friidrottsförbundet får den ordförande som är bäst lämpad för 
uppdraget och då får inte privatekonomin vara alltför avgörande. Ett alltför lågt arvode göra att det 
blir väldigt svårt för yrkesverksamma mitt i karriären att överväga det aktuella uppdraget.  
 
Förbundsstyrelsen anser att förslaget om att utreda nivån på arvodet för ordföranden bör bemötas 
positivt och att den valberedning som väljs på årsmötet 2018 får i uppdrag att fastställa vilka som ska 
arbeta med denna utredning. Som tillägg är det rimligt att utredningen även ska omfatta 
arvodesnivån för samtliga styrelseledamöter. Detta är bland annat relevant för att få till en rimlig 
helhetslösning för styrelsen. Motionärens förslag innefattar att det som ska tillsättas är en 
oberoende grupp. Detta förslag är problematiskt då begreppet oberoende kan tolkas väldigt olika. 
Förbundsstyrelsen anser att valberedningen har tillräckligt omdöme för att tillsätta en grupp med 
personer som inte är jäviga eller har andra osunda intressekonflikter. 
 
Utredningen ska, i enlighet med vad motionären föreslår, omfatta rollbeskrivningar inklusive 
kravkriterier och ansvarsförhållanden. I arbetet kan det även vara relevant att undersöka vad som 
gäller för andra förbund och vidare vad som är en rimlig arbetsåtgång.  
 
Följande gäller idag om arvoden för förtroendevalda i Svenska Friidrottsförbundet: 
 
1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande 
För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 1 prisbasbelopp (pbb) per år (2012 = 44 000 kr). 

2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot 
För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,25 pbb per år (2012 = 11 000 kr). 



 
 

 
 

 
3. Ersättningsregler 
För styrelseledamöter gäller följande: 

• Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap 
• Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal. 
• Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation 
• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå ifrån ledamotens personliga inkomstnivå, 

dock högst 0,02 pbb per dag eller totalt 0,25 pbb per kalenderår. Som förlorad 
arbetsförtjänst ska även anses utnyttjad kompensationsledighet eller semester. Intyg 
behöver inte uppvisas. 

 
För övriga förtroendevalda – dvs. ledamöter i av årsmötet valda organ samt av förbundsstyrelsen 
tillsatta projekt- och arbetsgrupper - gäller följande: 

• Rese- och traktamentsersättning utgår med (av Skatteverket fastställda) skattefria belopp. 
• Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation 
• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. 
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