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Valberedningens förslag 

 

Val av stämmofunktionärer 
 
Ordförande:   Gabriel Ehrling, Avesta 

 

Vice ordförande:  Solveig Zander, Enköping 
 
Protokollsekreterare:  Kent Bengtsson 
   Eva Ekengren 
 
Justeringsledamöter:  Erik Ödmansson, Västmanland 

Hanna Wagenius, Uppsala 

Jan-Olof Blomster, Södermanland   
Bertil Alm, Uppsala 

 
Rösträknare:   Jesper Rehn, Blekinge 

   Per Henrik Bodin, Västernorrland 
   Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg 
   Linda Larsson, Örebro 

 
Arvoden och traktamenten 

 
Övriga fasta ersättningar: 

Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta 

att förbundsordförandes årsarvode motsvarar fem inkomstbasbelopp. 

Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser under året. 

att 1:e vice förbundsordförandes årsarvode motsvarar 2,5 inkomstbas-

belopp. Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser under året. 

att 2:e vice förbundsordförandes årsarvode motsvarar 2,5 inkomstbas-

belopp. Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser under året. 

Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta 

att tre inkomstbasbelopp ställs till styrelsens förfogande för arvodering 

av ledamöter som gör större arbetsinsatser. Ur denna pott arvode-

ras även eventuella AU-ledamöter som ej uppbär fast arvode. För-

bundsstyrelsen ska kunna redovisa hur ersättningarna har använts 

inför nästkommande förbundsstämma. 

att Förtroendevald som uppbär fast arvode skall jämställas med an-

ställd vad gäller ITP-pension.  
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Övriga ersättningar: 

 
Val av förbundsordförande, samt 1:e och 2:e vice förbundsordförande 
 
Förbundsordförande:  Ulrika Carlsson, Skövde  (nyval) 
1:e vice förbundsordförande: Nils Ingmar Thorell, Ronneby (omval) 
2:e vice förbundsordförande: Petra Pilawa, Stockholm  (nyval) 
   
Val av övriga direktvalda ledamöter 
 

Stefan Landberg, Göteborg (omval) 
Jonas Naddebo, Stockholm (omval) 
Anna Iwarsson, Stockholm (omval) 
Eva Karin Hempel, Trelleborg (omval) 
Thomas Jansson, Trosa  (omval) 
Thomas Olofsson, Luleå  (omval) 
Karin Källström, Stockholm (nyval) 

Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta 

att till arbetsutskottets och förbundsstyrelsens ledamöter (exklusive 
presidiet), samt till ordförande och ledamöter i nämnder och 

arbetsgrupper utsedda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse 
utgår dagarvode enligt följande (inkl restid):  

- vid högst 6 timmar utgår 900 kronor  
- upp till 10 timmar utgår 1400 kronor 
- vid över 10 timmar utgår 1800 kronor 

att vid telefonsammanträden där mindre än två timmar tas i anspråk 
utgår 300 kr i ersättning. Vid telefonsammanträden två timmar 

eller längre tillämpas gällande arvodesbestämmelser 

att till förbundets ordinarie revisorer, exklusive de auktoriserade, 
utgår ett årsarvode på 0,2 inkomstbasbelopp samt dagarvode 

enligt ovanstående regler 

att beträffande traktamenten och bilersättningar i övrigt följa de regler 

som under mandatperioden kommer att gälla för anställda vid 
Studieförbundet Vuxenskolans kansli. Vid val av färdsätt bör 

hänsyn tas till kostnader, avstånd, miljöeffekter och tidsbesparing. 
Om uppdraget inte motiverar bilresa men man ändå väljer att 
företa resan med bil utgår ersättning med den skattefria delen, för 

närvarande 18,50 kronor 

att om deltagande i styrelsens arbete är förenat med förlorad 

arbetsförtjänst ska sådan ersättning utgå mot redovisning av 
faktiskt inkomstbortfall upp till en nivå motsvarande en månadsin-
komst på ett inkomstbasbelopp 
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Från grundorganisationerna utsedda ledamöter till förbundsstyrelsen 
 
Centerpartiet 
Ordinarie:   Per Lodenius, Norrtälje  (omval) 
Ersättare:   Marianne Larm-Svensson, Brunflo (nyval) 
 
Folkpartiet 
Ordinarie:    Emma Carlsson Löfdahl, Eksjö (nyval) 
Ersättare:  
 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Ordinarie:    Petra Pilawa, Stockholm  (omval) 
Ersättare:    Mona Nordberg Holmsten, Knivsta (nyval) 
 
Vi Unga 
Ordinarie:   Lovisa Persson, Solna  (nyval) 
Ersättare:   Stina Evbjer, Piteå  (nyval) 
 
Val av revisorer 
 
Ordinarie:   Stig Hellemarck, Malmö  (omval) 

Ingrid Högsberg, Västerås  (omval) 
 
Ersättare:   Kenth Lövgren, Gävle  (omval) 

Britt-Louise Berntsson, Tingsryd (nyval) 
 
Auktoriserade revisorer 
 
Ordinarie:   Marie Welin, Huddinge  (nyval) 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 
Ersättare:   Maria Hedlund, Örebro  (nyval) 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 
 
 
Vidare föreslås 

 

Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inför ordinarie förbundsstämma 2017 

göra en ny upphandling av revisionsuppdraget 
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