
 

 

 

 

Motion angående arvodering av styrelsemedlemmar i Nattvandrarna Sverige 

 

I de flesta idéburna föreningar ingår det att verksamhet drivs både ideellt och 

volontärt. Det gemensamma är att det finns en styrelse på Sverige nivå där det finns 

personer som gör en ganska stor arbetsinsats som inte kan anses vara volontärt. I 

många av dessa styrelser ingår att ta ledigt från en anställning för att kunna utföra sitt 

uppdrag, och det är naturligt att det ersätts efter den förlust som personen gör, men 

det förväntas att en använder ganska stor del av sin egen tid för att kunna utföra ett 

gott arbete i uppdraget. Det bör arvoderas efter arbetsinsats och efter vilket uppdrag 

personen har i styrelsearbetet. Ett arvode ska då anses täcka den arbetsinsats som 

styrelseposten kräver och ska inte ses som en kostnadsersättning för ex telefon, 

reseersättning eller övriga kostnader som uppdraget kräver. 

Definition av volontär 

Person som i välgörande syfte erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva 

någon betalning, oftast organiserat genom en frivilligorganisation. Det sker dock 

volontärt arbete även på annat sätt i samhället, till exempel i en kommuns 

äldreomsorg, skola eller liknande. 

Översatt från franska, volontar, är en person som har för vana att ta hand om 

medmänniskor, hjälpa dem helt frivilligt och utan någon nytta, egenintresse, och 

belöningen för detta är tacksamheten och uppskattningen av de människor som fick 

betydande hjälp. Dessutom får volontärer användbar kunskap, nya bekanta, 

kommunikation med människor med olika öden. Volontärer arbetar helt gratis. 

Definition av ideellt arbete 

Vi kan börja med definitionen. Ideellt arbete innebär att: 

• arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig på avtal utan bygger på frivillig 

intressegrund, 

• arbetsinsatsen i huvudsak inte görs av personliga ekonomiska skäl, 

• arbetet utförs inom en ideell verksamhet (föreningar eller motsvarande). 

I Sverige utförs en dominerande del av det ideella arbetet i eller via en ideell 

organisation, oftast en ideell förening, men också i stiftelser. 

Det ideella arbetet är i huvudsak obetalt. I vissa fall utgår ersättning för direkta 

kostnader och utlägg, ibland också ett arvode. Det är oftast relativt begränsat, men i 

några fall av ekonomisk betydelse, och i några undantagsfall ända upp till 

motsvarande heltidslön till exempel för ordförande i stora ideella organisationer. 

 

https://sv.wiktionary.org/wiki/person
https://sv.wiktionary.org/wiki/v%C3%A4lg%C3%B6rande
https://sv.wiktionary.org/wiki/syfte
https://sv.wiktionary.org/wiki/frivillig
https://sv.wiktionary.org/wiki/betalning
https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=frivilligorganisation&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

I de flesta Ideella föreningar erhåller styrelsemedlemmarna någon form av 

arvodering, ofta lite mer för arbetsutskott, ordförande-sekreterare-kassör, medan 

övriga ledamöter får arvode för att en deltar på styrelsemöten. 

Vi föreslår att 

årsmötet beslutar att arvodera kommande styrelse enligt följande 

• ordföranden 1500 kr/månad  

• Sekreterare samt kassör 1000 kr/månad  

• Övriga medlemmar erhåller 250 kr/närvaro på möte 

fysiskt möte 

 

 

 

Nattvandrarna Örebro/ Evy Tungfeldt, Ordförande 


