Rapport från Arvodesgruppen
Årsmötet 2018 utnämnde oss till medlemmar i en arvodesgrupp med uppdrag att utreda frågan
om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och funktionärer inom Stockholm Pride. Enligt
årsmötesbeslutet skulle Arvodesgruppen ha lagt fram sin rapport till ett extra årsmöte i våras.
Detta var inte möjligt, varför det beslutades att gruppen i stället skulle lägga fram sin rapport,
inklusive förslag, till detta extra årsmöte.
Arbetsgruppen har inte haft möjlighet att genomföra sitt uppdrag såsom planerat och har därför
inte kunnat ta fram ett förslag till detta möte. Arvodesgruppen föreslår därför att det extra
årsmötet förnyar gruppens mandat och uppdrag och att föreningens medlemmar ges möjlighet att
ta ställning till ett förslag vid det ordinarie årsmötet 2019.
Beslut som kvarstår sedan föregående årsmöte:
att denna grupp kan adjungera in personer de behöver ta hjälp av i sitt arbete, exempelvis
festivalchefen eller ekonomichefen
att arvodesgruppen ska se över frågan om arvodering för styrelsen, inklusive styrelsens
ordförande. Gruppen ska ta ställning till om arvodering ska föreslås och hur en
arvoderingsmodell i så fall skulle kunna se ut.
att arvodesgruppen får i uppdrag att se över frågan om, och i så fall hur, festivalchef och andra
centrala delar av festivalledningen ska kunna arvoderas samt principerna för detta
att arvodesgruppen får i uppdrag att se över frågan om ekonomisk ersättning för valberedning
och revisorer, exempelvis reseersättning till någon som ej bor i Stockholm, och lägga förslag på
regelverk för detta
att arvodesgruppen i sitt arbete ska ta reda på hur andra föreningar och festivaler som liknar
Stockholm Pride i inriktning och verksamhetsomfattning hanterar liknande frågor

Det extra årsmötet föreslås besluta:
att ge ett fortsatt mandat till arvodesgruppen, bestående av Stockholm Prides kassör, HR-chefen,
valberedningens sammankallande, de ordinarie förtroendevalda revisorerna, samt Christian
Valtersson i egenskap av tidigare ordförande
att arvodesgruppen ska redovisa sitt uppdrag och presentera förslag till beslut vid årsmötet 2019
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