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Att arvodera styrelsearbetet 
Inskickare: Sittande styrelse 
Bakgrund: GrrlTech blev arbetsgivare 2017 och sedan dess har styrelsen och personal 
märkt behovet av ändrade rutiner och större tillgänglighet av styrelsen gentemot personalen. 
Styrelsearbetet innebär numera ansvar för arbetsmiljö, medarbetarsamtal samt hantering av 
sjukdom och andra utmaningar som kan uppstå i personalstyrkan. I perioder tar detta 
mycket tid av styrelsen och det kan uppstå situationer där styrelsearbetet måste utföras 
under ordinarie arbetstid på ett sätt som inte var aktuellt innan arbetsgivaransvaret.  
 
Därför vill vi föreslå en arvodering av styrelsearbetet från och med 2018 då vi tänker att detta 
kompenserar för det extra arbetet och symboliskt visar hur föreningen tar 
arbetsgivaransvaret på allvar. Då styrelsen delar ansvar och uppgifter solidariskt och jämlikt 
bör arvodet vara detsamma för alla styrelseledamöter som fullföljer sitt uppdrag. 
Arvoderingen sker efter genomfört styrelseuppdrag förutsatt att styrelsen har haft ett 
arbetsgivaransvar för projektpersonal under minst ett kvartal av styrelseåret vilket i praktiken 
innebär extra insatser både innan och efter den faktiska anställningen.  
 
Med bakgrund av detta yrkar vi: 

- att styrelseledamöter i GrrlTech hädanefter arvoderas efter genomfört 
styrelseuppdrag, dvs efter årsmötet, de år styrelsen haft arbetsgivaransvar under 
minst 3 månader.  

- att styrelsens arvode blir 1500 kr per person och år.  
- att detta gäller även för avgående styrelse 2018.  
- att detta skrivs in i stadgarna.  

 

Att ändra minsta antal styrelseledamöter 
Inskickare: Sittande styrelse 
Bakgrund: Under året har styrelsen haft en turbulent period med sjukskrivningar och 
förändringar i personalstyrkan samtidigt som styrelsemedlemmar varit tvungna att avsluta sitt 
uppdrag av personliga skäl och sjukdomar. Detta har gjort att styrelsen varit nära att inte 
vara beslutsmässig då våra stadgar slår fast att vi ska vara minst 4 ledamöter i styrelsen. För 
att minska risken för att vi står med en ogiltig styrelse föreslår vi att årsmötet beslutar att 
anpassa föreningens stadgar och minska kravet på antal ledamöter till 3.  
 
Med bakgrund av detta yrkar vi:  

- att stadgarna ska ändras så att det hädanefter är nödvändigt med minst 3 ledamöter i 
styrelsen.  


