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Förslag på arvodesregler för Hela Sverige ska leva Fyrbodal 
Årsmöte 20230314 

Arvoden 

Arvode utgår när ledamot representerar HSSL Fyrbodal utanför vår krets av lokala 

utvecklingsgrupper, LUG 

Ersättning utgår vid medverkan vid lokala utvecklingsgrupper där man ej är medlem, och på 

uppdrag för HSSL Fyrbodals räkning.  

Mötesarvode utgår inte vid deltagande i egna arrangerade möten eller vid HSSL:s årsmöte, 

vår- och höstmöten, ordförandekonferenser, landsbygdsriksdagen 

Representation/deltagande på möten skall på förhand godkännas av styrelsen. 

 

Digitala möten 

För digitala möten gäller samma principer som vid fysiska möten dock för deltagande i 

webinarier eller andra digitala konferenser ska dessa vara godkända av styrelsen. 

 

I normalfallet utgår arvode med 1800 kr /heldag, Arbetstid understigande åtta timmar 

ersätts med 225 kr /timma. Ersättning för restid utgår inte. 

 

Fasta Arvoden 

Ordförande   8 000 kr 

Vice ordförande 4 000 kr 

Sekreterare 6 000 kr     

Kassör 6 000 kr 

Medlemsansvarig 4 000 kr 

Hemsidesansvarig 4 000 kr 

Övriga ordinarie ledamöter/ 

ersättare 900 kr 

Revisor  900 kr 

Valberedning 900 kr 

 

Resor 

Ersättning för resor med egen bil utgår med gällande skattefria milersättning, för närvarande 

25:00 kronor per mil. 

Övriga resor (billigast möjligt) ersätts mot kvitto eller dylikt. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Vi förlorad arbetsförtjänst utgår ersättning med 225 kr /timma eller 1800 kr/heldag. 

Gäller både vid anställning och för egenföretagare.  
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Övriga kostnader 

Ersättning av övriga kostnader sker mot kvitto, biljett el dylikt. 

 

Övrigt 

Reseräkning/räkning (ersättningsanspråk) bör lämnas till ordförande/kassör inom tre 

månader och skall ha inlämnats senast sex månader efter resetillfället el dylikt för att 

ersättning skall utbetalas. 

 

 

Exempel på vad som gäller vid Tillämpning av ovanstående regler  

Ordförandeträff, års-och höstmöte. 

Inget arvode utgår 

Riks betalar för resekostnaderna. Om avdelningens representant behöver resa dagen innan 

står avdelningen för övernattningskostnaden. 

 

Projektet Stärka Regionalt 

Inget arvode utgår, ingår i uppdraget som ordförande och vice ordförande. 

 

Styrelsemöte 

Inget arvode utgår. Detta gäller även då representanter för andra organisationer deltar på 

våra möten. 

 

Möte med länsavdelningarna i HSSL VG före detta LUVG 

Inget arvode utgår Ersättning för resekostnader och kost utgår. 

Anser att middagen ingår i programmet. Varje länsavdelning betalar för sina kostnader. 

 

Deltagande på marknader och mässor för marknadsföring av organisationen  

Inget arvode utgår. Ersättning för resekostnader och kost utgår 

 

Övriga aktiviteter 

Arvode kan utgå då vi planerar och genomför arrangemang som vänder sig till deltagare som 

inte kommer från våra lokala grupper.  

Exempel: 

Demonstration biokol.  

Ett halvdagsarvode + ersättning för resor och kost. 


