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ARVODESREGLEMENTE OCH ARBETSORDNING 
 
 
Bakgrund 
Biosfärområdets styrelse är sammansatt för att spegla föreningens sektoriella 
sammansättning (offentlig, privat och ideell sektor) samt olika intresseområden som 
är kopplade till Biosfärområdets utveckling. Styrelsens ledamöter har olika 
förutsättningar för att delta på styrelsesammanträden. Några ledamöter får ersättning 
för förlorad arbetsinkomst pga. att det är ett politiskt uppdrag och några har utrymme 
att delta på sammanträden på betald arbetstid medan vissa ledamöter får ta ledigt 
helt utan ersättning och arbeta helt ideellt.  
 
I det fortfarande ganska unga Biosfärområdet är det viktigt att mycket kraft läggs på 
att informera om Biosfärområdet och medverka till att den gemensamma bilden 
sprids i olika sammanhang. Det är en viktig uppgift för föreningens ordförande som 
väntas arbeta aktivt för att uppnå detta. Ordförandens förväntade arbetsinsats bör 
värderas och definieras. 
 
Upprättande av ett arvodesreglemente syftar till att skapa mer lika villkor för 
styrelseledamöternas deltagande samt skapa förutsättningar för en aktivt arbetande 
ordförande. Arvodesreglementet åtföljs av en arbetsordning som beskriver vad som 
förväntas av styrelseledamöterna samt ordförande. 

Arbetsordning 

- Ledamöter i Biosfärområdets styrelse ska förbereda sig inför sammanträden, 
aktivt delta och bidra med sin kunskap under styrelsesammanträden.  

- Mellan styrelsens sammanträden förväntas ledamöter förankra och 
marknadsföra Biosfärområdets arbete, aktiviteter och andra insatser. 

- Styrelsens ledamöter förväntas rapportera om beröringspunkter mellan 
Biosfärområdet och andra verksamheter. 

- Biosfärområdets ordförande ska förbereda sig inför och hålla i 
styrelsesammanträden.  

- Ordförande leder sammanträden med Biosfärområdets AU och ansvarar för 
kontinuitet och uppföljning av verksamheten. 
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- Ordförande representerar Biosfärområdet i formella och informella 
sammanhang. 

- Ordförande kan ingå i arbetsgrupper om det anses aktuellt och därmed tillför 
något till Biosfärområdets utveckling. 

- Ordförande deltar på kommunchefsträffarna. 
- Ordförande kan ta initiativ i avsikt att stärka Biosfärområdets utveckling, gärna 

tillsammans med Koordinatorn. 

Arvodesreglemente 

- Mötesarvode om 500kr per styrelsemöte utgår till ordinarie ledamöter och 
tjänstgörande ersättare som EJ får ersättning från annat håll. 

- I de fall ersättare särskilt kallas till sammanträde eller utbildning, ska 
mötesarvode om 500kr utgå till ersättare. 

- Föreningens ordförande förväntade arbetsinsats är 100 timmar per år. För 
denna arbetsinsats arvoderas ordförande 25 000kr per år. 

- I förekommande fall av avvikelse större än ± 20% av förväntad arbetsinsats, 
ska ordförandes arvode tas upp för diskussion. 

- Arbetsgivaravgifter är inte inkluderade i ovan belopp. 
Styrelseledamoten/ordförande meddelar Biosfärkontoret om man innehar F-
skattsedel och själv betalar in arbetsgivaravgifter ELLER om 
arbetsgivaravgifterna ska betalas av Biosfärområdet. 

 

 


