
Proposition 3: Ersättningar till styrelsen för 2021/2022 
 
SSS årsmöte fastställer eventuella ersättningar till styrelsen och andra möten där någon deltar 
på föreningens uppdrag. Dessa är i huvudsak tänkta som ersättning för telefonkostnader och 
andra utgifter som enskilda styrelsemedlemmar kan ha med anledning av styrelseuppdraget 
(ej medräknat milersättning vid resor eller konkreta ersättningar för utlägg för föreningens 
räkning). Även om uppdraget i styrelsen för SSS är ett ideellt uppdrag så är det inte meningen 
att det ska kosta annat än tid och engagemang att vara engagerad i föreningen. 
 
Styrelsen föreslår att arvodet för 2021/2022 ska vara oförändrat, d.v.s. 950 kr per år för både 
styrelsen och revisorerna, vilket alltså är en ersättning för telefonkostnader och närliggande 
mindre utgifter som är kopplade till uppdraget. Att summan sätts till 950 kr är för att gränsen 
för skattefria ersättningar vid föreningsuppdrag är 999 kr. Alla summor över detta belopp är 
skattepliktiga och föreningen behöver då också betala arbetsgivaravgifter. En ersättning på 
1000 kr eller mer innebär alltså förutom själva ersättningen en ytterligare kostnad för 
föreningen. Det är upp till varje enskild styrelsemedlem eller revisor att ge in begäran om 
ersättning. 
 
Vad gäller mötesarvoden vid SH- och SPAF-möten så innebär 500 kr per möte till en person 
som redan får ersättning att man faller över det skattefria beloppet, vilket gör att skatt och 
arbetsgivaravgifter ska betalas även för de första 950 kronorna. Styrelsen föreslår att 
mötesarvode om 500 kr per möte enbart ska gälla personer som inte i övrigt lyft någon 
ersättning och max upp till och med det skattefria beloppet 999 kr. 
 
Därtill är det viktigt att alla ska ha samma möjlighet att kunna resa till möten eller 
arrangemang utan att det ska belasta ens privatekonomi. Styrelsen föreslår därför att 
milersättningen fortsatt ska fastställas till den skattefria ersättningen 18,50 kr per mil när 
resan sker i föreningens tjänst. Om resa sker med tåg eller liknande ersätts faktiska utlägg mot 
kvitto/biljett i original. Även övriga utlägg ersätts mot kvitto i original. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 

- Att ersättningar till styrelsen och andra föreningsfunktionärer för 2020/2021 fastställs 
enligt följande: 

 
Styrelsemedlemmar: 950 kr 
Revisorer: 950 kr 
Bilersättning: 18,50 kr/mil 
SH- och SPAF-möten: 500 kr/möte för personer som inte sedan tidigare lyfter 
någon ersättning, upp till maximalt det skattefria beloppet 999 kr per år per 
enskild person. 

 
 
 


