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Motion om att arvodera revisorerna 
 

1. Förslag till beslut 
Förslag att arvodera Brommagymnasternas revisorer 1200 kr per revisor och 
verksamhetsår. Utöver arvodet ska det inte utgå någon ytterligare direkt eller indirekt 
ersättning till revisorerna för deras revisionsarbete. 
 
 
2. Motiv 
Revisorerna är en viktig del av medlemmarnas kontroll och insyn i 
Brommagymnasternas ekonomi och verksamhet. Revisorernas roll är att göra en 
oberoende granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning genom att 
fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och 
övriga handlingar. 
 
En kompetent revisor är lika viktig som en ledare i Brommagymnasterna. Fram till nu 
har revisorerna inte arvoderats, medan ledare arvoderas per timme i hallen. För att 
uttrycka uppskattning för revisorernas arbete och för att skapa en enhetlighet i 
arvoderingen föreslås att revisorerna arvoderas. 
 
Det som skulle kunna tala emot att arvodera revisorerna är att Brommagymnasterna är 
en ideell förening och därmed önskar att så stor del av verksamheten som möjligt 
bedrivs helt ideellt. Förslagsställarens syn är att våra ideella revisorer är lika viktiga för 
föreningen som våra ideella ledare och våra ideella styrelseledamöter och därför bör 
omfattas av Brommagymnasternas arvoderingsmodell. 
 
 
3. Arvodesnivå 
Arvodet föreslås vara ett engångsbelopp som motsvarar två styrelsemötesarvoden. 
 
Styrelsens arvoden följer ledararvodesnivån Guld+. För verksamhetsåret 2020/21 är 
arvodet på nivån Guld+ 150 kr per timme. Ett styrelsemöte varar i fyra timmar och 
arvodet blir då 600 kr per styrelsemöte. Två styrelsemötesarvoden blir 1200 kr. 
 
 
4. Utdrag ur Brommagymnasternas stadgar 
3 kap 2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från 
medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 


