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Motion till föreningsstämma den 16 september 2020 gällande arvode 

till styrelseledamöter och kommittérepresentanter. 
 

 

Prima Gruppen har idag en verksamhet som bl.a. innefattar: 

 

➢ Ca 100 medlemmar 

 

➢ Nästan 50 000 avtalsbundna övernattningar på våra anläggningar. (preliminärt 2020) 

 

➢ Löner utgår till ca 70 anställda (inkluderar alla former av anställningar vi har 

ansvar för) 

➢ Förvaltning av betydande värden i form av fastigheter (Roo Gård och 

Krinolinen) 

 

➢ En förväntad omsättning för hela verksamheten på 45-50 miljoner kr för 2020. 

 

Utifrån detta så blir styrelsens arbete komplext. Styrelsen bör därför ha en sammansättning 

och kompetens och även förmåga att hantera frågor som liknar en affärsverksamhet. 

Styrelseledamöterna har ett personligt ansvar för verksamheten. 

 

Styrelsens arbete innebär bland annat att leda föreningens affärsverksamhet på ett så 

framgångsrikt sätt som möjligt. Därutöver har styrelsen också en kontrollfunktion som 

innebär att den regelbundet ska begära in rapporter från föreståndare och VU, för att på så sätt 

kunna granska och följa verksamhetens utveckling. Styrelsen skall även lägga upp en plan för 

året där hela verksamheten genomlyses systematiskt med hjälp av föreståndare och VU. I 

dagens form förväntas detta att göras helt ideellt. 

 

Ett axplock av vad styrelsen planlägger för inhämtande av information och därefter 

följa upp: 

 

Att verksamheten följer gällande stadgar och lagar 

Verksamhetsplan 

Personalpolicy 

Organisationsplan mm 

Föreningsverksamhet (medlemsintressen och aktiviteter) 

Budget 

Framtidsplaner (vision) 

Omvärldsanalyser 

Investeringar 

Riskanalyser gällande tänkbara framtida scenarier för föreningen och dess framtid 

Utvärdera och stödja VU i dess arbete. 

 

Detta är bara delar av vad styrelsen bör ha för kompetens för att kunna analysera och fatta 

korrekta beslut.  

 

Valberedningen bör vara tydliga med vilken kompetens som de efterfrågar hos tilltänkta 

ledamöter och kommittémedlemmar samt även beskriva ungefärlig tidsåtgång. 
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Grovskiss på styrelsens års program (kan ev. bli helgarbete) 

 

Februari - 4 Tim + inläsning 

 

Bokslut analyseras (huvudärende) Förutsättningar ges för treårs-affärsplan. Prissättningen. 

 

April - 8 Tim + inläsning 

 

Strategidiskussion 

Treårs-affärsplanen fastställs, beslut tas ev. senare 

Årsredovisningen fastställs (möte med revisor). 

 

April - Maj 2 Tim + inläsning (mycket för en ny ledamot) 

 

Det konstituerande sammanträdet 

 

I de flesta föreningsstyrelser är det konstituerande sammanträdet ett rent rutinmöte som 

hanteras på några få minuter. Vid detta möte beslutar styrelsen om firmateckningsrätt. 

Därefter avslutas mötet med ett beslut om när nästa möte skall ske.  

 

Vår rekommendation är att man planerar detta första styrelsemöte på ett annorlunda sätt så att 

utrymme skapas för ett meningsfullt och stimulerande möte och inte bara består av formalia. 

Detta är särskilt viktigt om flera nya ledamöter valts in i styrelsen. Vår mening är att 

styrelsens ordförande verkligen skall markera att styrelsen startar ett nytt arbetsår. Idén med 

mötet skall vara att skapa förutsättningar för styrelsen att fungera tillsammans som ett 

arbetslag. Ordföranden bör informera om sin syn på det nya arbetsåret, vilka frågor hen och 

VU tillsammans bedömer som viktiga i styrelsearbetet, samt hur hen avser att bedriva arbetet 

och vilken tidsplan som gäller för det nya styrelseåret. Har nya ledamöter tillkommit bör de få 

presentera sig och samtidigt få en kort presentation av de övriga ledamöterna. 

 

Juni 4 Tim + inläsning 

 

Genomgång av organisation och personalutveckling (huvudärende) 

Budgetrevidering. 

 

Augusti. 8 Tim + inläsning 

 

Studiebesök i verksamheten och kontor (huvudärende) 

Presentation av föreningens säkerhets- och riskgarderingssystem. Förutsättningar för 

kommande budgetarbete. 

 

Oktober. 5 Tim + inläsning 

 

Preliminär budget (huvudärende) Marknadsplan med utvecklingsprogram. Varje föreståndare 

gör en ca tiominuters dragning för styrelsen. Styrelsen har fått materialet tillsänt sig innan. 

Valberedning briefar styrelsen. 
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December 4 Tim + inläsning 

 

Budget fastställes Preliminärt bokslut. 

 

Förslag till arvodering av styrelse – och kommittémedlemmar   
 

Arvodering för föreningens och dess dotterbolag anställda styrelse- och 

kommittémedlemmar 

 

De medarbetare som har en anställning i organisationen och uppbär lön och som är invalda i 

styrelsen skall givetvis ges möjlighet att kunna närvara vid styrelsemötena. Arbetsledare ska 

härvidlag verka för smidig hantering.  

 

Kompensationstid utgår till medarbetare för möten som sker utanför arbetstid. Vi förslår att 

även detta gäller anställd personal som sitter i valberedningen. 

 

Därutöver ersätts omkostnader för resor och logi efter att reseräkning redovisats. 

 

INGA EXTRA PENGAR BETALAS UT. 

 

Ersättning till övriga styrelse- och kommittémedlemmar 

 

Om valberedningen skulle söka extern kompetens föreslår vi följande arvode med tanke på 

tidigare nämnda förväntningar på ledamot. Styrelsens externa ledamöter, suppleanter och 

kommittérepresentanter ersätts för inkomstbortfall. För att erhålla ersättning ska 

ledamot/kommitteerepresentant inkomma med skriftlig begäran till lönekontoret och redovisa 

inkomstbortfall. Därutöver ersätts omkostnader för resor och logi efter att reseräkning 

redovisats. 

 

Vill föreningen köpa tjänster utöver styrelseuppdraget av ledamot, suppleant eller 

kommittérepresentanter så skall de konkurrensutsättas där sedan ledningen för Prima Gruppen 

får avgöra vilken leverantör de väljer. Styrelsen får aldrig anlita sig själv enligt vår motion. 

 

Drogpolicy gäller för alla ledamöter i alla Prima Gruppens tillställningar, gäller även 

helgarbete. 

 

Medlemmar som arbetat fram och står bakom denna Motion är: 

Liselotte Wennberg 

Åsa Blomqvist 
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