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Bestämmande av arvode samt traktamente och 

reseersättning för ledamöter av styrelse, arbetsutskott, 

förhandlingsdelegater m.fl. 

Förslag till beslut 

Stämman föreslås besluta 

att ett arvode motsvarande två prisbasbelopp per år ska utgå till Svensk Scenkonsts 

ordförande, 

att ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp per år ska utgå till Svensk Scenkonsts 

vice ordförande, 

att ett arvode om 1 500 kronor per sammanträde ska utgå till styrelseledamot, som inte 

uppbär lön från medlemsorganisation, 

att ett arvode motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp per år ska utgå till 

valnämndens ledamöter och suppleanter som inte uppbär lön från 

medlemsorganisation, samt 

att traktamente och reseersättning till ledamöter i styrelse, arbetsutskott och valnämnd 

samt till förtroendevalda revisorer, förhandlingsdelegater och andra av Svensk 

Scenkonsts styrelse utsedda representanter vid deltagande i sammanträden med 

dessa organ ska i förekommande fall utgå enligt de regler som gäller vid den resandes 

organisation. 

Arvode till vissa styrelseledamöter 

För närvarande utgår arvode motsvarande två respektive ett prisbasbelopp per år till 

Svensk Scenkonsts ordförande respektive vice ordförande. Styrelseledamot, som inte 

uppbär lön från medlemsorganisation, arvoderas med 1 500 kronor per sammanträde. 

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. 
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Arvode till valnämndens ledamöter och suppleanter 

För närvarande utgår att ett arvode motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp per år 

ska utgå till valnämndens ledamöter och suppleanter som inte uppbär lön från 

medlemsorganisation.  

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. 

Reseersättning med mera 

För närvarande utgår traktamente och reseersättning till ledamöter i styrelse, 

arbetsutskott och valnämnd samt till förtroendevalda revisorer, förhandlingsdelegater 

och andra av Svensk Scenkonsts styrelse utsedda representanter vid deltagande i 

sammanträden med dessa organ enligt de regler som i förekommande fall gäller vid 

den resandes organisation. Medlemsorganisationen ersätts för dessa kostnader av 

Svensk Scenkonst mot faktura. 

Styrelsen föreslår oförändrade regler. 


