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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA VID HSB 
GÖTEBORGS FÖRENINGSSTÄMMA 2020 
 
Valberedningen föreslår arvoden för styrelsen enligt samma princip som antogs vid stämman 2018. 
Då inkomstbasbeloppet ökat från 64 400 kr till 66 800 kr mellan 2019 och 2020 så innebär förslaget 
en höjning av både de fasta arvodena och mötesarvodena för styrelsen med 3,7 %. 
För den nya rollen som föreningsgranskare, med det övergripande uppdraget att med utgångspunkt i 
HSBs kod för föreningsstyrning granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen, 
föreslås arvoden på samma nivåer och principer som för den utgående rollen som föreningsvald 
revisor. 
 
Styrelse 
Till ordförande föreslås ett fast arvode om 2,25 inkomstbasbelopp (för närvarande 150 300 kr). Till 
vice ordförande föreslås ett fast arvode om 1 inkomstbasbelopp (för närvarande 66 800 kr). Till 
övriga ledamöter föreslås ett fast arvode om 0,7 inkomstbasbelopp (för närvarande 46 760 kr). 
Inkomstbasbeloppet 2020 = 66 800 kr. 
 
Ersättning vid styrelsemöten och övriga förrättningar föreslår valberedningen att vid protokollförda 
styrelsemöten och övriga förrättningar, till exempel styrelsemöten i icke överlämnade brf, 
studiebesök, konferenser med mera ska utgå en ersättning på 0,02 inkomstbasbelopp (för 
närvarande 1 336 kr/möte). Vid förrättningar och protokollförda styrelsesammanträden överstigande 
8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning. 
 
Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om 
vilket löneavdrag som har gjorts. 
 
Föreningsgranskare 
 
Till föreningsgranskare föreslås ett fast årsarvode om 0,45 inkomstbasbelopp (för närvarande 30 060 
kr) vardera.  
Inkomstbasbeloppet 2020 = 66 800 kr.  

 
Sammanträdesersättningen föreslås bli 0,02 inkomstbasbelopp (för närvarande 1 336 kr/möte).  
Vid sammanträden överstigande 8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning.  
 
Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om 
vilket löneavdrag som har gjorts. 
 
HSB Riksförbunds föreningsstämma 
För deltagande fullmäktigeombud vid HSB Riksförbunds föreningsstämma utgår en ersättning med 
0,02 inkomstbasbelopp (för närvarande 1 336 kr/dag). 
 
Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om 
vilket löneavdrag som har gjorts. 
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