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Proposition till FSF årsmöte 2018

Arvodering av styrelsen
När Flygsportförbundets styrelse i år för första gången väljs enligt de nya stadgarna, får vi en styrelse
där alla ledamöter väljs på Flygsportförbundets stämma. På så sätt får vi en styrelse som mer liknar
styrelser i andra specialidrottsförbund. Styrelsen blir mindre, men alla ledamöter har ett tydligare
uppdrag än tidigare, nämligen att arbeta för hela specialidrotten, i vårt fall svensk flygsport.
Den nya ordningen med en mindre och mer fokuserad styrelse väcker frågor om arbetsformerna. Det
är roligt att arbeta ideellt, men någonstans finns en gräns för hur mycket tid man kan ta från
yrkesarbete och privatliv för att utan ersättning leda och ansvara för en organisation av
Flygsportförbundets storlek.
Utgångspunkten är att ett fast arvode bör utgå till styrelsen, att interna sammanträden, konferenser
m.m. ingår i grunduppdraget och inte ska ge någon ytterligare ersättning, och att externa
sammanträden och uppdrag för förbundets räkning kan ersättas med ett förrättningsarvode.
Förslag till beslut:
Ett prisbasbelopp (2018 = 45 500 kr, exkl. ev. sociala avgifter) avsätts för årliga fasta arvoden till
Svenska Flygsportförbundets styrelse, och fördelas enligt följande:
• Ordförande: 30 %
• Vice ordförande 15 %
• Förbundskassör 15 %
• Fyra ledamöter: 10 % (= 40 %)
Person som uppdragits av Svenska Flygsportförbundets styrelse, arbetsutskott eller ordförande att
bevaka flygsports angelägenheter kan erhålla arvode för förrättning. Exempel på förrättning är
deltagande på:
• FAIs och Riksidrottsförbundets möten,
• förhandling/överläggning med myndighet eller annan mot- eller samarbetspart,
• internt arbete som ej är sammanträde, eller
• förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation.
Förrättningsarvode utgår med 0,015 prisbasbelopp för halv dag (förrättning varar minst två och högst
fyra timmar). För hel dag (förrättning pågår längre än fyra timmar, påbörjas före kl 12 och avslutas
efter kl 12), utgår förrättningsarvode om 0,03 prisbasbelopp. Restid ingår ej och ersätts inte heller.
Däremot utgår kostnadsersättning för mat.
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