
   Bilaga 3, Ärende 20a 3, ärende 20

1(2) 

FÖRSLAG – ARVODEN I HSB GÖTA 

(oförändrade principer) 

Inkomstbasbeloppet 2021 68.200 kr (Förkortas nedan Ibb) 

Fast årsarvode, huvudstyrelsen 

Ordförande: 3 Ibb (inkl. sammanträdesarvode och förrättningar inom HSB 

Götas och dess dotterbolag inom verksamhetsområde) 

Ledamot:  1 Ibb (samt sammanträdesarvode) 

Sammanträdesarvoden och förrättningsersättning 

Utgår per bevistat sammanträde eller förrättning:  

• Upp till fem timmar: 1,5 % av Ibb

• Över fem timmar: 2,4 % av Ibb

Arvode till revisorer: Enligt särskild räkning 

Arvode till föreningsgranskare: 10% av Ibb 

Arvode valberedare: (föreslås av styrelsen) 6% av Ibb per ledamot (samt 

sammanträdesarvode) 

Övriga ersättningar 

• Restidsersättning ingår i sammanträdes- eller förrättningstid om den totala restiden

överskrider 1 timma.

• Bilersättning och traktamente utgår enligt de regler som vid varje tid reglerats i

policydokument mellan företaget och de fackliga organisationerna.

• Reseersättning, övrigt (tåg, flyg, båt, etc.) enligt gällande policydokument i HSB Göta

Inkomstbortfall 

Maximalt utgår per timma: 0,3 % av Ibb  

Maximalt utgår per dag: 2,4 % av Ibb  

Intyg för inkomstbortfall krävs vid varje särskilt tillfälle. 
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Arvode för HSB-ledamot (fr o m 1 juni) 

Mötesarvode:  Utgår vid uppdrag upp till 5 timmar av dag  1,3 % Ibb (887 kr) 

Dagarvode: Utgår vid uppdrag som överstiger 5 timmar av dag 2 % av Ibb (1364 kr)  

HSB-ledamotsarvode utgår vid styrelsemöte i bostadsrättsförening samt vid konferenstillfällen, 

oavsett om dessa genomförs på kvälls- eller dagtid. Maximalt ett arvode per dag. Arvode utgår 

ej för föreningsstämma. 

Utöver arvode kan reseersättning (3,55 kr/km) och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå till 

HSB-ledamot. Ersättningen är maximerad till 3% av Ibb per dag och 0,3% av Ibb per timma. 

ARVODEN I DOTTERBOLAG  

Huvudstyrelsen har fastställt arvodesreglerna för dotterbolagens styrelser.  Från år 2010 har, på 

valberedningens och styrelsen förslag, HSB Götas stämma även fastställt dessa arvoden, allt för 

att nå god transparens även kring dessa arvodesfrågor. 

För 2021 föreslår valberedningen att följande (oförändrade) regelverk tillämpas: 

1.Bibehållande av Inkomstbasbeloppet (Ibb), f n 68.200 kr som grund. 

2. För tjänsteman, med heltidsuppdrag inom koncernen, utgår ingen ersättning utöver ordinarie 

lön. Gäller dock ej utsedda personalrepresentanter. 

3. För styrelseledamot i HSB Gambrinus AB och HSB Fastighetsförvaltning Göta AB utgår: 

A. Fast årsarvode motsvarande 0,3 Ibb, f n 20.460 kr, för ledamot.  

B. Sammanträdesarvode för alla ledamöter, förutom för huvudstyrelsens ordförande, vars fasta 

arvode ska inkludera alla sammanträdesersättningar inom verksamhetsområdet även i 

dotterbolagen, enligt av stämman antagen princip avseende sammanträde för HSB Göta:  

• 1,5 % av Ibb upp till fem timmar av dag  

• 2,4 % av Ibb över fem timmar av dag 

Vid möten i dotterbolag och moderföretag samma dag sammanslås de aktuella tiderna till ett 

aktuellt arvode. Vid dessa tillfällen utbetalas timarvode av HSB Göta. 

4. Regler för inkomstbortfall, restids- och reseersättningar ska överensstämma med vad som 

gäller för HSB Göta. 

5. Ledamot ansvarar för att självständigt inlämna korrekt reseräkning till huvudkontoret. 

 

/Valberedningen HSB Göta 

 


