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MOTION 

Hej, 
Här kommer, i sista minuten, en motion till årsmötet. 
 
Det här är en tanke som jag haft ända sedan min egen tid i styrelsen. Den har stärkts efter min tid i 
valberedningen när jag talat med nuvarande och tänkta styrelseledamöter. 
 
Det är inte helt ovanligt med sådana lösningar i liknande ideella organisationer. Därför vill jag lämna 
följande förslag till Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2014: 
SXK är en ideell förening där styrelsens ledamöter arbetar ideellt helt utan ekonomisk ersättning. 
Men det skall inte kosta att arbeta ideellt. Ledamöterna får därför ersättning för de direkta kostnader 
man haft, ex. vis resor.  
En kostnad får ledamöterna ingen ersättning för, nämligen kostnaden för förlorad arbetsinkomst när 
man deltar på styrelsemöten. Styrelsens ledamöter måste därför använda semesterdagar, 
tjänstledighet, komptid eller flextid för att resa till och närvara på styrelsemöten. 
Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att klubben skall utreda om och hur styrelsens ledamöter 
skall ersättas för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader.  
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Styrelsens yttrande: 

Motion nr 6.  Motion från Torbjörn Berg som föreslår att det bör utredas om styrelsens 
ledamöter bör ersättas för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader. 
Idag utgår ersättning för resa, kost logi och andra kostnader i samband med styrelseuppdrag. Ett 
problem för yrkesverksamma ledamöter kan vara deltagande i styrelsemöten m.m. som 
förekommer under dagtid. Styrelsen bejakar de problem som motionären pekar på men anser 
också att ersättning inte alltid är ett möjligt sätt att lösa dessa problem. Att ersätta ledamöter 
för förlorad arbetsinkomst aktualiserar en mängd frågor t.ex. om vem som ska få ersättning, vad 
som ska ersättas och när. Frågan berör inte enbart styrelsens ledamöter. Ett förtroendeuppdrag 
för Kryssarklubben åtar man sig för sitt stora intresse och engagemang i klubben och för att det 
ska vara roligt. Det finns andra sätt som funktionärer och medlemmar kan hjälpa till för att göra 
styrelseuppdragen meningsfulla och roliga. En blandning av ideella och arvoderade 
förtroendebefattningar riskerar också att skapa fler problem än de löser.  En utredning av frågan 
i enlighet med motionärens förslag bör bl.a. besvara nu anförda frågeställningar.  

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen och uppdra till styrelsen att utreda frågan och 
därvid särskilt beakta i yttrandet ovan nämnda problemställningar. 
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