Arvoden till förtroendevalda i Rädda Barnens styrelse
Allmänt
Arvoden fastställs av Rädda Barnens Riksmöte. Lagstadgade sociala avgifter inbetalas på
samtliga arvoden, däremot är de inte pensionsgrundande.
Styrelsen har per år totalt minst 8 heldagsmöten och cirka 3 kvällsseminarium, därtill har
Arbetsutskottet minst 7 möten. Övriga utskott har mellan 2-5 möten per år.
Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av en organisation med drygt 75 000
medlemmar, arbetsgivaransvar för cirka 315 anställda och en budget på cirka 1,3 miljarder
kronor. Styrelsens arbete utvärderas årligen liksom Generalsekreterarens.
Ordförande
Arvode 20 000 kr/månad, ett årsarvode på 240 000 kr (med sociala avgifter 315 408 kr).
Beloppet har varit detsamma sedan 2006 (året dessförinnan sattes arvodet till ½ basbelopp som
2005 motsvarade 19 700 kr/månad). Det har också förekommit att ordförande i perioder helt
avstått från att ta ut något arvode. Så är fallet med Rädda Barnens nuvarande ordförande som
för närvarande ej uppbär något arvode.
Styrelseordförande leder styrelsens arbete, ansvarar för de löpande kontakterna med
kansliorganisationen samt företräder tillsammans med Generalsekreteraren Rädda Barnen
externt.
Ansvarig för internationellt samarbete och samarbetet med Internationella Rädda
Barnen
Arvode 10 000 kr/månad, ett årsarvode på 120 000 kr (med sociala avgifter 157 704 kr). Rädda
Barnen har en representant i Internationella Rädda Barnens styrelse, de sammanträder cirka 4
gånger per år, totalt cirka 8 heldagar. Därtill tillkommer ett antal telefonmöten och möten med
styrelsens olika utskott, Rädda Barnens ordförande är också ordförande i det tunga
Governance-utskottet. Rädda Barnens ordförande har även avsagt sig arvodet för de
internationella uppdragen.
Vice ordförande
Arvode 10 000 kr/mån, ett årsarvode på 120 000 kr (med sociala avgifter 157 704 kr). Vice
ordförande har också ansvar för att leda arbetet med internrevisionen, revisionsutskottet samt
utskottet för kapitalförvaltning.
Ledamot/ledamöter i AU
Arvode 1 000 kr/ månad, ett årsarvode på 12 000 kr (med sociala avgifter 15 770 kr).

Ordförande i något av styrelsens utskott
Arvode 1 000 kr/ månad, ett årsarvode på 12 000 kr (med sociala avgifter 15 770 kr). Arvodet
utgår inte om utskottsordförande samtidigt är ordförande, vice ordförande eller ansvarig för
samarbetet med Internationella Rädda Barnen.
Övriga ledamöter arvoderas ej

Arvoden för externa utskottsledamöter och revisorer
Externa ledamöter i utskott och samverkansråd
Arvode 1 200 kr per hel mötesdag inkl. förberedelsetid och restid
Ordinarie förtroendevald revisor
Arvode 5 000 kr/år
Förtroendevald revisor ersättare
Arvode 5 000 kr/år

Bestämmelser om ersättning för omkostnader
Samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande, förtroendevalda revisorer och
valberedning ersätts för faktiska omkostnader i samband med uppdragets fullgörande.
•
•

För förlorad arbetsinkomst utgår max 1700 kr/dag.
För ordförande och vice ordförande utgår ej ersättning för förlorad arbetsinkomst.

