Arvodesreglemente LRF Västra Götaland
- Beslutad i regionstyrelsen 16 juni 2022
Medlemskapet i LRF är knutet till lokalavdelningen som i princip bygger sin verksamhet på
ideella arbetsinsatser.
LRF är på regionnivå en ideell organisation som har till uppgift att tillvarata jord- och
skogsbrukarnas intressen. Parallellt med den ideella organisationen finns en serviceenhet som
arvoderar förtroendevalda eller anställda för att utföra arbetsuppgifter för regionens räkning.
Med region nedan avses den regionala nivån LRF Västra Götaland.
ARVODESREGLER
Lokalt
 Inga förtroendeuppdrag i avdelning ersätts av regionen.
Kommungrupper
 Arvode utgår med 5 000 kronor i fast arvode per år till ordföranden.
 Därutöver har varje kommungrupp 20 000 kronor per år för att förvalta sin
verksamhet.
 Varje kommungrupp har därutöver sex kronor per huvudmedlem, per den 31/12 året
innan, att använda antingen till utskick av kallelse till årsmöte eller till annan aktivitet.
 När regionen kallar kommungrupper till sammanträde, utgår arvode och reseersättning
för möten ur regionförbundets egen budget.
 Ett fast arvode om 1 000 kronor utgår till fullmäktige från kommungrupp till
regionstämman om man deltar hela stämman.
Region
 Riksförbundsstyrelsen bestämmer taket för regionordförandens fasta arvode.
 Regionstämman fastställer på förslag från valberedningen det fasta arvodet till
styrelsen.
 Ersättning utgår för sammanträden med regionstyrelsen.
 Ersättning utgår för deltagande i sammanträden och samrådsgrupper med myndigheter, organisationer och företag och som finns med i regionens verksamhetsplan och
budget, eller enligt särskilt beslut av ordföranden/styrelsen.

 Ersättning utgår för fullgörandet av uppdrag som regionstyrelsen eller regionordförande beslutat om, t ex styrgrupper för projekt, politikeruppvaktningar, kommungrupps- och lokalavdelningsmöten där ledamot blivit ombedd att deltaga.
 Ersättning utgår för att representera regionen, dels i kontakten med riksförbundet och
med andra regioner/regionförbund, dels med omvärlden i övrigt inom ramen för tilldelat ansvarsområde.
Reseersättning utgår alltid.
Riksförbund
 Arvode och reseersättning utgår för fullmäktige till riksförbundsstämman.
 Arvode och reseersättning utgår för deltagande i regionala rådet och ordförandekonferenser (betalas av riks).
Regionförbundets valberedning
 Som ledamot i LRF Västra Götalands valberedning utgår dagarvode.
 Som ledamot i av stämman, enligt stadgarna, beslutat beredningsutskott för att
förbereda val av valberedning inför nästa stämma utgår ett fast arvode om 3 000
kronor.
LRF Ungdomen
 LRF Ungdomens tre styrelser i länet har en budget på 60 000 kr per region med
utrymme för gemensamma extraordinära satsningar utöver detta på 120 000 kr.
 Ordförande eller den hon/han sätter i sitt ställe har rätt till ersättning, när hon/han
representerar LRF Ungdomen inom och utanför regionen.
 Arvode och reseersättning utgår för deltagande i LRF Ungdomens riksstämma
(betalas av riks).
 Arvode och reseersättning utgår för ordförandekonferens eller motsvarande på riksnivå (betalas av riks).
Utbildningar
Utbildning för att på ett bättre sätt kunna utföra sitt förtroendeuppdrag på regionnivå arvoderas enligt riksförbundsstämmans beslut.

Konsumentaktiviteter
Arvode för att delta i konsumentaktiviteter tas inom ramen för och efter beslut av respektive
kommungrupp.
Arvodets storlek
Riksförbundsstämman beslutar årligen om arvodets storlek. Samtliga belopp exklusive sociala
avgifter.
Reseersättning
 Bilersättning följer riksförbundsstämmans beslut.
 Utgår för fullmäktige till Regionstämma (samåkning önskas)
 Utgår vid ordförandekonferenser
 Utgår vid deltagande i LRFs utbildningar
 I övrigt utgår reseersättning i samband med att arvode utbetalas.
Regler för utbetalning av reseersättning, arvode och kvällsersättning
 Rese- och arvodesräkningar skall inlämnas eller helst rapporteras via Payroll senast 3
månader efter ersättningsgrundande aktivitet/förrättning. Redovisas med fördel
månadsvis för möjliggörande av utökad ekonomisk kontroll.
 För att områdesansvariga och personal med egna budgetområden skall kunna följa
verksamheten är det angeläget att alla kostnader fortast möjligt redovisas, speciellt under fjärde kvartalet.
Om osäkerhet råder om ett uppdrag arvoderas eller inte – Kontakta
regionordförande/regionchef.

