
Motion till Skogsbärens Samfällighetsförenings stämma 2018 

 

Arvoden till förtroendevalda i föreningen 

Vi är 116 hus anslutna till föreningen men det är endast ett fåtal - kanske 15- 20 personer 

som gör ett jobb som är till nytta för oss alla. Under förra året kom en hel del kritik mot att 

föreningen inte haft koll på vissa hanteringar under de senaste åren. Samtidigt ger vi dessa 

personer en mycket låg ersättning för det nedlagda arbetet och det ansvar som följer av 

uppgiften i föreningen. Jag bedömer att minst 80% av medlemmarna inte bidrar till att 

föreningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta uppfattar jag som en obalans mellan 

ansvar/arbete och kostnad/arvode. 

Under ganska många år har arvodet till styrelse m.fl. varit två basbelopp. För att få till en 

långsiktigt bra förvaltning är detta en för låg ersättning. Om det krävs att man har kontakter 

med kommun, bank, entreprenörer osv.  för föreningens räkning så är detta på normal 

arbetstid och ingen av oss vill nog ta semesterdagar till detta.  

Är vi andra – som inte har förtroendeuppdrag i föreningen – nöjda med att ha grannar som 

tar sin lediga tid för att göra ideellt arbete för vår räkning? 

Dessutom ställer vi krav på de förtroendevalda att inga misstag görs, som får efterverkningar 

hos oss andra fastighetsägare.      

Detta känns helt otillfredsställande! 

Därför föreslår jag 

 att stämman på nytt överväger nivån på de arvoden som utgår för uppgifter i 

föreningen.  

 att stämman gör bedömning av arbets- och ansvarsbehovet för dessa uppdrag i 

värdesättning av uppdragen. 

 att totala arvodesbeloppet ökas till fyra basbelopp, vilket motsvarar cirka 11% av 

föreningens årsomsättning  

 att styrelsen får i uppdrag att inom sig, och till andra uppdrag, fördela beloppet efter 

arbetsinsats och ansvar/kompetens inom respektive område.    

 att man i budgeten tar skälig hänsyn till uppkommande kostnad. 

 

Nyköping 2017-02-28 

Calle Bondesson  
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