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Förslag att stämman må besluta

För att främja ansvarstagande, kontinuitet och för att de av stämman valda ledamöterna ej ska riskera
privata kostnader för sitt styrelseuppdrag föreslås, i enlighet med de senaste årens föreningsstämmor, en
mindre ekonomisk ersättning till styrelsens ledamöter;

att utge Ekonomisk nettoersättning till Styrelsens ordinarie ledamöter och dess suppleanter:

i november månad för då valda ordinarie styrelseledamöters deltagande på styrelsemöten under
det innevarande räkenskapsåret, enligt följande;
● 300 kr till suppleanter per måte som delegat deltagit i
● 600 kr till ledamoterna per möte som delegat deltagit i
● 800 kr till styrelsens sekreterare per möte som delegaten deltagit i
● 20 000 kr till styrelsens ordförande för räkenskapsåret
(nettobeloppen är skattepliktiga, varvid lagstadagade skatter och avgifter tillkommer)

Argumentation

Ansvaret är stort vilket kräver ledamöternas engagemang och ansvarstagande för att kunna agera som
omdömesgill skolhuvudman och arbetsgivare för över 400 personer.

Styrelsens ordförande måste för att kunna ta offentligt företrädarskap för föreningen;
a) löpande informera sig om verksamhetens utmaningar och förutsättningar, och
b) hålla sig ajour med närsamhällets strömningar, och
c) rådgöra med skolans ledning och föreningens VD, och
d) ta ansvar för att samhällets författningar följs, och
e) ta ansvar för och verkställande av föreningsviljan.

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.  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. Suppleanter har inte samma ansvar som ordinarie styrelsemedlemmar,
varför det är rimligt att de inte uppbär arvode.
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