
Koloniträdgårdsförbundets arvoden och traktamenten 
(enligt beslut på förbundsrådet 2019) 

 

Förbundsordförande årsarvode 31 000 kr 
Vice Förbundsordförande årsarvode 15 500 kr 
Förbundsledamöter årsarvode 3 100 kr  
Förbundsstyrelsen sammanträdesarvode: 
100% minst 6 timmar 2 092 kr  
50% 2 – 5 tim 59 min 1 046 kr 
25% upp till 1 tim 59 min 523 kr 
Teknikbidrag till styrelsen 0 kr 
 
Revisorer årsarvode 3 100 kr 
Revisorssuppleant årsarvode 0 kr 
Revision sammanträdesarvode 2 092 kr 
 
Förbundsrådets sammanträdesarvode 465 kr 
Valberedningens sammanträdesarvode 465 kr 
Stadgekommitténs sammanträdesarvode 465 kr 
 
Övriga 465 kr 
 
Övriga= Sammanträden i arbetsgrupper, kommittéer och dylikt som tillsätts av FS, FR samt även 
förrättning på uppdrag av AU, FS och FR. 
 

Arvodenas utveckling över tid 

Enligt gällande beslut ska arvodena följa prisbasbeloppets utveckling.  Prisbasbeloppet =PB för år 
2019 är fastställt av regeringen till 46 500 kr.  

 
Årsarvode Ordförande och Vice Ordförande får tillsammans 1 PB 
Årsarvode Ledamöter och Revisorer får tillsammans 0,6 PB 
Sammanträdesarvode Förbundsstyrelse, Revisorer 0,045 PB 
Sammanträdesarvode FR, Valberedning, AK, SK, Övriga 0,01 PB 
Teknikbidraget är borttaget 
  



Regler för arvoden och traktamenten 
 
Traktamenten  
Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna (eg. Skatteverkets schablonbelopp) för 
förbundets förtroendevalda. 
 
Dagsammanträde/-förrättning 
Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna (eg. Skatteverkets schablonbelopp) för 
förbundets förtroendevalda. Det innebär att inga traktamenten utgår vid endagsförrättning. 
 
Flerdagssammanträde/-förrättning samt dagsammanträde/-förrättning med övernattning  
Förutsättningar för att traktamente ska utgå är att sammanträdet/förrättningen är förlagt mer än 50 
km från bostaden. Är hen berättigad till traktamente använder förbundet de statliga 
traktamentsreglerna. 
 
Helt dagstraktamente tillämpas när resan påbörjas före kl 12.00 och avslutas hemkomstdagen efter 
kl 19.00.  
 
Halvt dagstraktamente tillämpas när resan påbörjas kl 12.00 eller senare avresedagen och avslutas 
hemkomstdagen kl 19.00 eller tidigare.  
 
Arvoden 
Arvoden för styrelsesammanträden tas upp på reseräkningen. Vid flerdagarssammanträde eller att 
flera sammanträden ligger efter varandra samma dag utgår endast ett sammanträdesarvode. 
 
Arvoden för förtroendevaldas besök i region eller förening, deltagande i kurser/konferenser o. dyl. 
tas upp på reseräkningen. Vid flerdagsförrättningar eller att flera förrättningar ligger efter varandra 
samma dag utgår endast ett sammanträdesarvode. 
 
Resekostnader 
För kollektiva färdmedel ersätts den faktiska kostnaden. För tåg förutsätts i normalfallet 2:a klass 
resa. Bilresa ersätts enligt den skattefria milersättningen enligt Skatteverkets anvisningar. Inget 
passagerartillägg tillämpas. Därutöver ersätts den faktiska kostnaden för parkeringsavgift o.d. 
 
Logikostnader 
För logi ersätts den faktiska kostnaden. Övernattar man hos någon på orten (släkt, vänner etc.) tas 
110 kr upp på räkningen som nattraktamente. 
 
Förlorad arbetsförtjänst 
För förlorad arbetsförtjänst utgår styrkt verklig, förlorad arbetsförtjänst (brutto) dvs. förbundet 
betalar skatt och arbetsgivaravgifter. Den förlorade arbetsförtjänsten tas upp på reseräkning.  
                                                                                                            
Utlandstraktamenten 
Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna (eg. Skatteverkets schablonbelopp) 
  



Om Skatteverkets riktlinjer ändras får Förbundsstyrelsen besluta om justeringar i de ovan lagda 
förslaget till rese och traktamentsregler i tillämpliga delar. 
 


