Till Årsmötet i Malmö Bridgeklubb

Motion om arvode till styrelsen

På Malmö Bridgeklubb har Styrelsens ledamöter och suppleanter under flera år på senare tid
arvoderats genom att spela våra reguljära partävlingar (tis, ons, tors) utan att erlägga bordsavgift. På
grund av klubbens ibland anstränga finanser beslöt Styrelsen under 2015/2016 att bara spela gratis
under en given månad om klubbens finanser tillät. Ansvarsfullt och bra gjort av den styrelsen. Vi anser
att principen om arvodering genom gratis spel är dålig av följande skäl.
-

Ingen vet hur mycket arvodet kostar klubben.
Ingen vet hur högt arvode varje enskild ledamot erhåller.
Arvodet relateras inte till ledamotens arbetsbelastning
Arvodet relateras inte till ledamotens ansvar
En styrelseledamot som erhåller tävlingsledararvode får inget styrelsearvode alls

Vi anser att Styrelsen istället ska arvoderas på följande sätt:
Ordförande

300 kr/månad (motsvarande 1,5 kvällar/vecka)

3600 kr/år

Kassör

300 kr/månad

3600

Tävlingsledaransvarig

300 kr/månad

3600

Därtill arvoderas varje ledamot med 75 kr för närvaro per styrelsemöte 75 x 7 x 12 =
Total årlig kostnad för klubben uppgår då till

6300
17 100 kr/år.

Skälen är att dessa tre roller i Styrelsen är direkt avgörande för klubbens löpande verksamhet.
Ordförande har ett självklart och övergripande ansvar, Kassören hanterar redovisningen av de stora
mängder kontanter som cirkulerar genom klubben, Tävlingsledaransvarig tillser att tävlingsledare alltid
finns på plats och måste ofta själv rycka in med kort varsel. Vice ordförande arvoderas som ordförande
i det fall att Ordförande inte är kapabel att upprätthålla sitt ämbete och Vice träder i dess ställe.

Vi yrkar därför att Årsmötet beslutar
-att 1: Gratisspelet för styrelsen upphör omedelbart
-att 2: Ordförande arvoderas med 300 kr/månad
-att 3: Kassör arvoderas med 300 kr/månad
-att 4: Tävlingsledaransvarig arvoderas med 300 kr/månad
-att 5: Styrelsens ledamöter arvoderas med 75 kr/styrelsemöte
-att 6: Arvodet utbetalas halvårsvis i efterskott
-att 7: De nya arvodena ska gälla för den nyvalda styrelsen från och med 2017-10-01

Med vänlig hälsning

Simon Granath

Med stöd av:

Martin Gårdrup

