
Motion, 2018-04-14 

Förslag att stämman må besluta 

att utge Ekonomisk nettoersättning till Styrelsens ordinarie ledamöter, 

i november månad för då valda ordinarie styrelseledamöters deltagande på styrelsemöten under 
det innevarande räkenskapsåret, enligt följande; 
● 300 kr till ordinarie ledamöter per möte som delegat deltagit i 
● 400 kr till styrelsens sekreterare per möte som delegaten deltagit i 
● 10 000 kr till styrelsens ordförande för räkenskapsåret 
(nettobeloppen är skattepliktiga, varvid lagstadagade skatter och avgifter tillkommer) 

Argumentation 

Föreningen har en historisk idéell grund, dvs byggde på idéella arbetsinsatser för ett 30-tal barn före 
grundskolan och förskolans tillväxt. Svalövs Montessori har sedan sekelskiftet utvecklats enormt, till en 
idéburen och  icke vinstutdelande samhällsnyttig organisation som varje dag omfattar fler än 400 
människor direkt och 15% av Svalövs alla 1-15 åriga barn. Styrelseansvaret är nu stort och kräver 
ledamöternas engagemang för att kunna agera som omdömesgill huvudman. För att främja 
ansvarstagande och kontinuitet, föreslår jag härmed en symbolisk ekonomisk ersättning. 
 

Styrelsens ledningsarbete för verksamheten är indelad i två grunder: 
a) ansvar för att samhällets författningar följs, och 
b) ansvar och verkställande av föreningsviljan. 

 

Styrelsen har till VD delegerat ansvar och verkställighet av författningar och styrelsens, samt stämmans 
beslut. En VD svarar alltid särskilt inför styrelsens ordförande, som därmed avkrävs faktiska 
arbetsinsatser. En styrelseordförande har dessutom en särställning inför såväl operativ verksamhet som 
stat, kommun och offentligheten. Att VD och Styrelsens ordförande ofta samverkar är ett krav för att klara 
leda en så omfattande verksamhet som Svalövs Montessori. För denna samverkan, är det rimligt att 
Styrelsens ordförande, uppbär någon form av minst symbolisk ekonomisk ersättning. 
 

Styrelsens sekreterare ansvarar för att sköta styrelsens dokumentationsplikt. Genom sekreterarens 
försorg vet styrelsens, arbetsgruppernas och skolledningens delegater vad och när de har att göra sitt. 
För att främja det formella ansvaret och den faktiska insatsen, är det rimligt att Styrelsens sekreterare, 
uppbär någon form av symbolisk ersättning. 
 

Styrelsens ordinarie ledamöter, ansvarar för att vara insatta i verksamhetens formella ärenden, bistå VD, 
skolledning och organisation i både medgång, klagomål och kriser, samt verkställa styrelsens egna valda 
insatser enligt föreningsviljan. För att främja, att styrelsens ordinarie ledamöter, som skyltar offentligt 
med sin namnteckning på årsredovisningar och ansöker hos årsmötet om ansvarsfrihet, är det rimligt att 
Styrelsens ordinarie ledamöter, uppbär någon form av symbolisk ersättning. 
 

Styrelsens suppleanter, är inte likställda ordinarie ledamöter, och har därmed inte lika hög närvaroplikt, 
utan syftet med suppleanter är att inlemma dem i föreningens styrelse för att lära sig styrelseskicket, 
utifrån föreningens värdegrund - som är att främja barns utbildning utifrån Montessoripedagogikens 
förhållningssätt om generositet och föreningens grundsyn på idéella insatser. För styrelsens suppleanter, 
är det min åsikt att det inte är rimligt att de uppbär ersättning. 

Peter Strömblad, VD Svalövs Montessori, den 2018-04-14,  


