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Regionstyrelsens förslag till arvoden 2016 

Bakgrund 

Arvodering inom friluftsfrämjandet utreddes under 2013 då det fanns såväl olika former som nivåer inom 
organisationen. Utredningen visar på flera motsattsförhållanden som t.ex. föreningens grundläggande princip 
som ideell och att regionerna har en ansträngd ekonomi. Detta ställt mot vikten av att vi har ledare som kan 
säkerställa utbildningsbehovet av nya ledare. Regionens huvuduppgift. 

Utredningen redovisar följande för- och nackdelar 

Fördelar med arvodering 

 Vi harmoniserar med ett existerande beteende över grenar och regioner 

 Vi får bort internkonkurrens om kursledare 

 Vi jämställer olika insatser inom vår organisation 

 Kan bli lättare att rekrytera till olika poster/roller 

 Ersättning/arvode kan symbolisera värdet av insatsen och ge mer stolthet 

Nackdelar med arvodering 

 Kan innebära stora kostnadsökningar om vi går till en bred arvodering 

 Kostnadsökningar kan ske på bekostnad av viktiga funktioner såsom kanslist, marknadsföring, m.m. 

 Vi premierar drivkrafter som ligger längre bort/långt ifrån föreningens värdegrund och drivkraft. 

 Vi får en själslig negativ påverkan på organisationen 

Arvoden inom region väst 2015 

Inom region väst 2015 har följande arvoden betalats ut: 

 Styrelse: Inga arvoden enligt beslut på stämman 2015 

 Kursledare: Arvoden har utbetalats där utbildningsteamen så beslutat. Varje utbildningsteam har haft 
mandat till beslut och kostnaden har räknats in i kursavgiften. Nivå på arvodet har varit 1000:-
/utbildningsdag och kursledare. Detta enligt tidigare beslut på regionstämma. För 2015 har 69.000:- 
utbetalats i arvode inom regionen. 

Styrelsearvoden 

Riksorganisationen för Friluftsfrämjandet beslutade på riksstämman 2013-05-25 att arvodering för styrelse skall 
på alla organisationsnivåer tas på årsmöte respektive stämma och ingå som en punkt på dagordningen.  

REGIONSTYRELSEN FÖRESLÅR ATT INGA ARVODEN UTBETALAS TILL STYRELSEN 

 

Kursledararvoden 

Friluftsfrämjandets Riksstyrelse har beslutat att arvoden kan utbetalas till kursledare.  

REGIONSTYRELSEN FÖRESLÅR ATT ARVODEN UTBETALAS TILL KURSLEDARE enligt: 

 Max 1000:-/utbildningsdag och kursledare 

 Utbildningsteamen beslutar självständigt om arvoden utbetalas till sina kursledare 

 Kostnaden skall täckas av kursavgifterna för respektive kurs 


