
Bilaga §10-§12 KRO Riksmöte 2017 

 

Förslag från Riksstyrelsen till Riksmötet 
 

§10 Fastställande av medlemsavgift 

Riksstyrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på totalt 1950 kronor. 

Nuvarande fördelning är enligt följande: 

• Ordinarie medlemsavgift till föreningen: 600 kr 
• Ordinarie serviceavgift exklusive moms: 1119 kr 

 
KRO Riksstyrelse föreslår riksmötet att:  

• Fastställa ordinarie avgiften till föreningen till 600 kr 
 
 

§ 11 Fastställande av serviceavgift 

Riksstyrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på totalt 1950 kronor. 

Nuvarande fördelning är enligt följande: 

• Ordinarie medlemsavgift till föreningen: 600 kr 
• Ordinarie serviceavgift exklusive moms: 1119 kr 

 

KRO Riksstyrelse föreslår riksmötet att: 

• Fastställa ordinarie serviceavgiften, exklusive moms, till 1119 kr 
(1350 kr inkl. moms). 
 
Serviceavgiften fördelas enligt följande:  
Konstnären 259 kr (exkl. 6% moms motsvarande 16 kr) 
Service 860 kr (exkl. 25% moms motsvarande 215 kr) 
 
 



§12 Fastställande av arvode till förtroendevalda på 
riksnivå 
 
Ordförande KRO ersätts med 20 000 kronor per månad exklusive sociala avgifter 
enligt lag. Ersättningen utbetalas månadsvis. Uppdraget motsvarar 50 % av ett 
heltidsuppdrag. 

Vice ordförande KRO, därtill sammankallande i KIF-utskottet, ersätts med 10 000 
kronor per månad exklusive sociala avgifter enligt lag. Ersättningen utbetalas 
månadsvis. Uppdraget motsvarar 25 % av ett heltidsuppdrag. 

Styrelsen fastställer därutöver regler för ordförandes och vice ordförandes resor, 
övernattningar, maskinella utrustning och telefoni samt arbete utöver vad som anges 
i stadgarna.  

Kostnad för arvodet fördelas mellan förening och AB utifrån en beräkning av insats i 
respektive juridiska person. AB Svensk Konstnärsservice bekostar således 5 000 
kronor för ordförande respektive för vice ordförande för  

Övriga förtroendevalda ersätts med 2 000 kronor per sammanträde för hel dag och 
med 250 kronor per timme.  

Samtliga ersättningar räknas per den 1 april upp med den procentuella 
löneförändringen som förhandlats upp för tjänstemän inom IDEA avtalsområde.  

 

12.1 Ordförandens arvode 

Ordförandes arvode uppgår till 20 000 kr per månad exklusive sociala avgifter. 
Uppdraget motsvarar 50 % av ett heltidsuppdrag.  Arvodet betalas ut 12 månader om 
året. 

Ordförande har rätt till reseersättning för samtliga resor kopplade till uppdraget. 
Flygresor och resor utomlands måste godkännas av kanslichefen. 

Ordföranden har rätt att disponera KRO:s övernattningslägenhet i Stockholm. 
Ordföranden är skyldig att betala förmånsskatt för denna förmån för vilken 
ordföranden fullvärdigt kompenseras. 

KRO Riksstyrelse föreslår riksmötet att: 

• Ordförandes arvode fastställs till 20 000 kr per månad. 

 



12.2 Vice ordförandens arvode 

Vice ordförandes arvode uppgår till 10 000 kr per månad exklusive sociala avgifter. 
Uppdraget motsvarar 25 % av ett heltidsuppdrag.  Arvodet betalas ut 12 månader om 
året. 

Ordförande har rätt till reseersättning för samtliga resor kopplade till uppdraget. 
Flygresor och resor utomlands måste godkännas av kanslichefen. 

KRO Riksstyrelse föreslår riksmötet att: 

• Vice ordförandes arvode fastställs till 10 000 kr per månad. 

 

12.3 Övriga förtroendevalda  

Övriga förtroendevaldas mötesarvoden uppgår till 2 000 kr per heldagsmöte och 250 
kronor i timmen.  

KRO Riksstyrelse föreslår riksmötet att: 

• Övriga förtroendevaldas mötesarvode fastställs till 2000 kr för 
heldag och 250 kronor per timme. 
 

12.4 Årlig uppräkning arvode 
Arvodena är fasta för ordföranden, vice ordföranden samt heldagsarvode för 
övriga förtroendevalda oavsett om volymen är större än avsedd.  

För att arvodet ska vara oförändrat över tid föreslår riksstyrelsen att samtliga 
ersättningar årligen räknas upp per den 1 april med den procentuella 
löneförändringen som förhandlats upp för tjänstemän inom IDEA 
avtalsområde.  

KRO Riksstyrelse föreslår riksmötet besluta att: 

• En årlig uppräkning görs per 1 april enligt förslag med start 1 april 
2017. 

 

 


