
 
Valberedningens förslag gällande riksstyrelse Frisk & Fri 2022 
 
 
Ledamöter 
 
Nyval ledamot 2 år: 
Nikita Zeiloth (2024) 
 
Omval av ledamöter 2 år: 
Emma  Forsén Mantilla (fortsatt ordförande till 2024) 
Diana Ringborg (2024) 
Maria Thuresson Ling (2024) 
 
Ledamöter sedan tidigare: 
Karin Zetterlund (2023) 
Maja Molin (2023) 
Elin Monell (2023) 
 
 
Suppleanter 
 
Nyval Suppleant 1 år: 
Thor Rutgersson (2023) 
 
 
Revisor 
 
Förslag på intern revisor: 
Paula Friman 
 
Omval av extern revisonsbyrå  
HQV Stockholm 
 
 
Valberedningen 
 
Förslag på kandidater till Valberedningen: 
 
Omval valberedningen 1 år : 
Annica Carlsson (sammankallande tom 2023) 
 
Ny kandidat valberedningen 1 år: 
Erik Strömbäck (2023) 
 
 
 



 
 
 
Valberedningens förslag gällande arvodering av riksstyrelsen 
 
Nuvarande ersättning för ledamöter ligger på 200 SEK/per månad för ledamöter och 1000 
SEK för ordföranden och betalas retroaktivt, vid slutet av mandatperioden. Valberedningen 
föreslår en förändring av arvoderingen för riksstyrelsen gällande nästa mandatperiod enligt 
följande: 
 
Ersättning för deltagande på styrelsemöte  
 
Valberedningen föreslår en ersättning för deltagande på styrelsemöten som utgår ifrån 0,8 
procent av ett förhöjt prisbasbelopp (2022 = 49 300 kronor). Detta innebär avrundat uppåt 
400 kr/styrelsemöte. Ersättning för deltagande utgår till ledamöter och suppelant ej till 
ordförande. Ersättning för deltagande på styrelsemöte utgår ej till ordförande.  
 
Ersättning av ordförandes uppdrag 
 
Ordförande är föreningens högsta representant och ansvarar för bland annat att leda och 
samordna styrelsemöten och att följa upp besluten. Ersättningen beräknas på att 
ordföranden lägger ner motsvarande 4 timmar per vecka och för detta ersätts med 3 500 kr 
per månad.  
 
Ersättning för extra insatser i arbetsgrupper eller projekt  
 
När styrelsemedlemmar tillfrågas för att utföra extra insatser i form av utredningsarbete, 
framtagande av texter och dylikt ersätts detta med ett timarvode på 200 kr/timme. 
Ersättning utgår inte för enstaka möten/samtal, deltagande/representation på seminarier, 
workshops, konferenser och dylikt. Externa uppdrag ska finansieras av den som bjuder in till 
samverkan.  
. 
Betalningsrutiner 
 
Ersättning enligt ovan betalas månadsvis den 25:e i efterskott, på grundval av skriftliga 
tidräkningar. Räkningen ska lämnas in inom 1 månad efter avslutat uppdrag. 
 
Ovanstående ersättningar är skattepliktiga.  
 
 
 


