
41. Arvodering för centrala valutskottet i framti-
den
Motionär: Vision Stockholm stad

Bakgrund
Centrala Valutskottet väljs på förbundsmötet, arbetar under fyra år, och träffas återkommande vid flertal 
tillfällen per år, deltar på nationella konferenser, som regionala förbundskonferenser, förmöten och i övriga 
regionala möten, t.ex. samordningsgrupperna, avtalsforum mm. 

Centrala valutskottets främsta uppgift är att föreslå kandidater till förbundsstyrelsen och revisorer för Vision, 
samt även föreslå ledamöter till andra centrala uppdrag som tex avtalsgrupper. Centrala valutskottet har 
samma uppdrag att se till helheten i förbundet som förbundsstyrelsen och revisorerna.  

De på förbundsmötet valda centrala fackliga uppdrag är förbundsstyrelse, revisorer samt det centrala valut-
skottet.

Då förbundsstyrelse och revisorer är arvoderade i enlighet med ett tidigare förbundsmötesbeslut är borde 
även centrala valutskottet vara arvoderade utifrån samma principer. 

Därför yrkar vi 

Att det inför nästa förbundsmöte tas fram ett förslag till arvode för Centrala valutskottet som förbunds-
mötet kan fatta beslut om innan nytt valutskott väljs på mötet. 

Avdelningens yttrande kring motionen:
Vision Stockholms stads avdelnings styrelse ställer sig bakom motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Arvodering för centrala valut-
skottet i framtiden”

Det centrala valutskottet består av sju ledamöter och väljs i likhet med förbundsstyrelse och revisorer av 
förbundsmötet.

Det är också förbundsmötet som beslutar om arvode till förbundsstyrelse och revisorer och i det fall arvode 
ska utgå till valutskottets ledamöter bör samma princip gälla även här. 

Arvodesfrågor bereds inte av förbundsstyrelsen eftersom arvodena påverkar ledamöterna personligen. Försla-
get ska som tidigare tas fram av det utskott på förbundsmötet som hanterar styrelsens förslag till ekonomi och 
de centrala arvodesfrågorna. 

Förbundsstyrelsen kommer därför att lämna motionen till ett utskott på förbundsmötet. För att ge bra för-
utsättningar för utskottet att hantera arvodesfrågan kommer den att tas upp på alla förmöten. En särskild 
handling där bakgrundsfakta och nuvarande arvoden redovisas ingår också i det material som publiceras 
inför förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

Att anse motionen besvarad 
 




