Arvode för styrelser och revisorer 2017

Under verksamhetsåret 2016 var arvodet för styrelsen och revisorer 17 000 kr, exklusive sociala
avgifter. I budgeten fanns också 50 000 kr avsatt för att kunna anlita extern kompetens vid behov.
Det sistnämnda visade sig vara en knepig uppgift på olika sätt. Tillfrågade har tackat nej alternativt
haft en så hög taxa att styrelsen avstått att anlita personen i fråga.
Vi är en relativt stor samfällighet med 300 ingående fastigheter. Det innebär många frågor som
styrelsen ska hantera under verksamhetsåret. Det är angeläget att vi har en aktiv styrelse med
förmåga att sköta verksamheten och att det finns ett brett intresse i samfälligheten för att delta i
styrelsearbetet. Ju fler som får erfarenhet från detta ju bättre.
Som avgående ordförande i vägsamfälligheten vill jag föreslå höjda arvoden för aktiva
styrelsemedlemmar. Det är ett sätt att höja statusen för styrelsearbetet och förhoppningsvis få flera
(?) intresserade kandidater till lediga poster.
Misslyckas vi med att bemanna styrelsen återstår alternativet att länsstyrelsen utser en syssloman.
Denne kan kosta mer än 1000 kr i timman enligt REV (Riksförbundet enskilda vägar).
Som fastighetsägare i Norra Åbyggeby ”ingår” medlemskap i samfälligheten. Därför, menar jag, är det
inte rätt att jämföra styrelsearbete i vägsamfälligheten med samma uppdrag i exempelvis en
idrottsförening. Arbetet i vägsamfälligheten är styrt av anläggningsbeslut och lagstiftning. De som är
villiga att ta ansvaret i styrelsen bör därför fortsättningsvis ha en högre ersättning för sitt arbete än
hittillsvarande. Mitt förslag innebär dock även fortsättningsvis en väldigt låg ”timpenning”.
Ordförande ansvarar för styrelsens arbete. Vägfogden ansvarar för den operativa verksamheten. De
är i regel även mest utsatta för klagomål/otrevligheter från samfällighetens medlemmar och bör
därför ha en något högre ersättning än övriga styrelsemedlemmar. Om kommande styrelse väljer att
fördela arbetsuppgifter på ett annat sätt, till exempel dela fogdesysslan på två personer, kan de olika
summorna justeras.
Jag föreslår stämman följande arvoden för 2017:
Uppdrag
Ordförande
Vägfogde
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Revisor (2 st)
Summa:

Arvode exkl. sociala avgifter
10 000 kr
10 000 kr
6 000 kr
6 000 kr
5 000 kr
2 * 500 kr
38 000 kr

Arvode inkl. sociala avgifter
13 142 kr
13 142 kr
7 886 kr
7 886 kr
6 571 kr
1 000 kr ( ej soc. avg)
49 627 kr

Styrelsen bör utöver detta ha 25 000 kr i förfogande för att anlita extern expertis. Det blir totalt
75 000 kr i ”personalkostnader” för samfälligheten. En låg summa jämfört med alternativet
syssloman.
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