Förslag till stämman om att avskaffa arvoden till ledamöter och suppleanter i styrelsen
i Bromskära Bryggsamfällighet
Idag uppbär ledamöter och suppleanter arvoden för att sköta Bromskärs Hamns
Samfällighetsförening enligt följande:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot (3)
Suppleant (1)

6000 kr
4000 kr
4000 kr
3000 kr
1500 kr

Summa arvoden
Sociala avgifter ca
Administration

23500 kr
6000
2000

Total kostnad

31500

Hamnkapten
Revisor

8000 kr påverkas inte av detta förslag
3000 kr påverkas inte av detta förslag

Kostnaden för att betala ut dessa arvoden inkl sociala avgifter uppgår till 31 500 kr varav
minst hälften går åt till avgifter, administration och skatter.
Genom att ta bort styrelsens arvoden kommer föreningen över tio års tid att spara över
300 000 kr. Vi har en lång tradition av ideellt arbete ute på våra öar så alla i styrelsen är
överens att vi tar bort våra arvoden. I gengäld utökas budgeten för möteskostnader med
3 000 för att ev direkta merkostnader ska kunna ersättas mot kvitto. Över tid är det
viktigt att ha principen att alla som har en båtplats i Samfälligheten kommer att behöva
ta en plats i styrelsen. Genom att upprätta en lista över dem som ”tjänstgjort” och dem
som kommer behöva tjänstgöra så underlättas valberedningens arbete.
Om det under året uppstår en oförutsedd större administrativ arbetsuppgift som tar
mycket tid i anspråk föreslår vi att det i budgeten reserveras 20 000 per år för
Oförutsedda administrativa arbetskostnader.

Jämförelse nuvarande budget och reviderad budget om arvoden avskaffas (även lägre
kostnad för byte av bokföringsbyrå och minskad löneadministration).

Verksamhetsgemensamma avgifter
Styrelsearvoden enl förslag ink arbetsgivaravgifter
Arvode hamnkapten ink arbetsgivaravgifter
Resekostnader, traktamente, stämmokostnad,
möteskostnad

31 500
10 000

Rev
budget
0
10 000

2 000

5 000

Budget

Redovisningskostnader
Kontorsmaterial, porto, hemsida
Registerhållning, avier Föreningshuset
Revisionskostnader
Försäkring styrelse
Summa administration
Reservation administrativa arbetskostnader

30 000
1 000
18 000
4 000
11 000
107 500
0

15 000
1 000
14 000
4 000
11 000
60 000
20 000

Vi ser gärna att stämman fattar beslut om att omedelbart avskaffa arvoderingen till
styrelsen med undantag för revisorer och hamnkapten.

