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Proposition

Ersättning för styrelseledamot samt kåraktiva
Bakgrund
Studentkåren i Sundsvall (SKS) fick under perioden VT2013 - VT2014 medskickat av sina
medlemmar (vid medlemsmöte 140522) att driva ett pilotprojekt där SKS styrelseledamöter fick
en prestationsbaserad ersättning för sitt engagemang i Studentkåren.
Ett förbehåll var att ersättningen i fråga skulle tillkomma en Fristående kårförening som
ledamoten själv valde. Ersättningen beslutades att uppgå till max 10 000 kr per ledamot och år
efter utförda uppgifter.
Ersättningen i fråga blev en lyckad morot för ledamöterna. Dock kom detta att resultera i att
vissa föreningar i styrelsen blev överrepresenterade och andra föreningar kom att stå utan medel.
Hädanefter kommer ersättningen att vara personligt riktad mot ledamoten för den tid ledamoten
lägger på Studentkårsarbete.
Kåraktiva kommer också att kunna premieras för sitt engagemang i Studentkåren i Sundsvall.
Detta då kåraktiva lägger ner mycket tid och arbete vid de möten de är kallade till.

Syfte
Studentkåren vill fortsättningsvis kunna ge en symbolisk ersättning riktad mot sina ledamöter för
avsatt tid. Ersättningen blir personlig och inte riktad mot den förening ledamoten väljer att
gynna. Detta i syfte att premiera ledamoten för den tid som tas i anspråk.
Kåraktiva ska också premieras för sitt engagemang i SKS i form av betalt medlemskap i SKS för
den tid dessa är aktiva.
Ersättningen regleras av bilagt styrdokument (se tilläggsdokument 1).

Studentkåren yrkar på
att:

Godkänna styrdokumentet i sin helhet
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Styrdokument för ersättning av styrelseledamöter och
kåraktiva inom SKS

Ersättning för ledamot
Var ledamot vid SKS styrelse kommer att kunna uppbära en ersättning på 500kr/månad som
utbetalas för 10 månader per år. Utbetalning sker efter avslutad termin. Ledamoten erhåller
därutöver ett av föreningen bekostat medlemskap, som kommer att förnyas terminsvis
under den aktiva perioden.
Totalt kommer en ledamot att kunna erhålla en ersättning på upp till 5400kr per år minus
skatt och sociala avgifter med medlemskapet inräknat.
För att kunna bli invald till SKS styrelse krävs det att man vid valtillfället är medlem i
Studentkåren i Sundsvall. Perioden man sitter som ledamot uppgår till ett år, varpå man kan
ställa upp för omval, endera genom att själv kandidera om, eller att bli nominerad.
Detta beslut ska tas vid varje årsmöte.
Premiering av kåraktiv
Kåraktiva kommer att uppbära ersättning i form av medlemskap i Studentkåren för varje
aktiv termin (200kr/termin).
Med kåraktiva avses:





Medlemmar i generalstaben.
Representanter i Ut-sek.
Representanter i olika råd & nämnder.
Representanter i Studentkårens utskott.
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Villkor för utbetalning av ersättning
För att ersättning skall utbetalas så skall ledamoten ha uppfyllt sina åtagenden gentemot
Studentkåren i Sundsvall.
Villkoren innefattar:



Närvaro vid Studentkårens styrelsemöten.
Att ledamoten genomför de uppdrag som har överenskommits vid styrelsemötena.

Presidiet bedömer egenmäktigt huruvida ledamoten har uppfyllt sina uppdrag och huruvida
ledamoten har rätt till ersättning. Om ledamoten inte anses uppfylla sina uppdrag så ska
ledamoten informeras om detta i god tid för att på så vis ges chansen att arbeta ikapp.

Villkor för ersättning av kåraktiva:


Närvaro vid de möten man är kallad till.
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