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Protokoll bilaga 7

Arvoden och regler för kostnadsersättning till förtroendevalda
Arvoden
•

I tabellen nedan jämförs arvoden 2020 (fasta belopp) med det nya förslaget som är indexerade
belopp baserade på ingenjörslönestatistiken:

Uppdrag

Faktor

2021

2020

Förbundsordförande

3,0

157 554

153 447

Förste vice, andre vice ordförande

1,5

78 777

76 724

Övrig styrelseledamot
fast arvode

0,300

15 755

15 345

Revisor (förtroendevald)
Valberedningen

0,250

13 129

12 787

Sammanträdesarvode (per möte)
Övrig styrelseledamot
Revisor, Valberedning

0,025

1313

1279

1500

-

368 1

-

Teknologstyrelsen
fast arvode
Teknologrådet, Teknologstyrelse
sammanträdesarvode

0,010

Fullmäktige beslöt
att

fastställa arvoden 2021 till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
med bas = ingenjörsmedellön för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 2 2019 3:

Uppdrag

Fast arvode

Ordförande

Bas x faktor
3,0

Rörligt arvode
per sammanträde
Bas x faktor

Förste och andre vice förbundsordförande

1,5

-

Övrig förbundsstyrelseledamot

0,30

0,025

Revisor (förtroendevald)
Valberedningsledamot

0,25

0,025

att

fastställa arvode 2021 till Teknologråd och Teknologstyrelse med bas: medellön
nyexaminerad alla medlemmar 2019 4

Uppdrag

Fast arvode

Rörligt arvode
per sammanträde
Bas x faktor

Medellön: nyexaminerad alla medlemmar 2019: 36 812 *0,010 = 368 kr
Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter). Medellön 2019 = 52 518 kr.
3 2019 är den senaste statistiken som är tillgänglig.
4
Saco lönesök, samtliga nyutexade medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter) medellön 2019 36812
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2

2
Teknologstyrelse

1500 kr

Teknologråd

0,010
0,010

att

för den auktoriserade revisorn utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan förbundet
och den valda revisionsbyrån

att

arvode för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen

att

års- och mötesarvode utbetalas i efterskott vid årets slut och hanteras enligt vid varje tidpunkt
gällande attestinstruktion för förbundet

att

fastställa regler för kostnadsersättning 2021, enligt möteshandling 20.01

att

arvoden och regler för kostnadsersättning gäller för tiden 2020-11-20 – fullmäktiges ordinarie
möte 2021.
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