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Bilaga 1 

 

Proposition: Arvodering av Skattmästeriet 

Föredragande: Alexander Riese 

 

Bakgrund: Under Föreningsmöte #1 2019/2020 godkändes verksamhetsårets budget 

som bland annat innehöll ett tillägg för att arvodera skattmästeriet. Således erbjöd 

styrelsen skattmästeriet 2019/2020 att deltidsarvoderas under 10 månader av deras 

verksamhetsår, samt 2 månader efter avslutat verksamhetsår för att göra bokslut. I 

tidigare fall av arvodering av styrelseposter har detta varit en separat motion för 

föreningsmötet att ta ställning till. Av den anledningen lägger styrelsen nu fram en 

proposition om att godkänna deltidsarvodering för framtida skattmästerier. 

 

Med arvodering kommer en förväntan att man inte åtar sig andra uppdrag som ger 

arvode under den tiden man är arvoderad av Föreningen. Deltidsarvodering inom 

föreningen uppgår vanligtvis till ett belopp motsvarande CSN bidraget. 

 

Yrkande 

 

att  Föreningsmötet godkänner propositionen som tillåter framtida 

styrelser att erbjuda skattmästeriet deltidsarvodering motsvarande CSN bidraget. 

 

 

Bilaga 2 

 

Proposition: Godkännande av Preliminär Föreningsbudget 

Föredragande: Carl Robertson & Robert Kisch 

 

Bakgrund: Se även bifogad fil. Styrelsen föreslår att godkänna en preliminär 

föreningsbudget för verksamhetsåret 20/21. Avsikten med denna är att dels 

underlätta budgetarbetet för skattmästeriet inför Föreningsmöte #1 20/21, samt för 

styrelsen att ha en budget att arbeta efter innan budgeten godkänns under 

Föreningsmöte #1. Om detta uppskattas rekommenderat vi även styrelsen att föreslå 

en förändring i rollbeskrivningarna inför nästa år då detta läggs till som ett krav på 

skattmästeriet att lägga fram inför Föreningsmöte #3. 

 

Yrkande 

 

Att  Föreningsmötet godkänner den preliminära föreningsbudgeten för 

verksamhetsåret 20/21. 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Proposition: Stadgerevidering Gällande Firmateckning Gentemot Bank 

Föredragande: Alexande Riese 

 

Bakgrund: Se även bifogad fil. Styrelsen föreslår att revidera stadgarna för att göra 

det möjligt för skattmästeriet att teckna firma gentemot bank var för sig, istället för 

som två i förening. Detta har alltid gjorts fram till i år då vår nuvarande bank 

påpekat att vår stadga kräver att man teckar firma som två i förening. Detta har 

inneburit att båda skattmästarna var för sig måste godkänna varje transaktion innan 

den går igenom vilket orsakar mycket dubbelarbete och enormt koordineringsarbete 

då ingen av de jobbar heltid med föreningen. Ändringen gäller §28. 

 

Yrkande 

 

Att  Föreningsmötet godkänner den reviderade stadgan enligt bilaga. 

 


