Årsarvode
LAG:s ordförande
12 500 kr
LAG:s vice ordförande
6 250 kr
Ledamot i presidiet
6 250 kr
Detta arvode avser det arbete som presidiet utför i enlighet med arbetsordningen. Det avser också
deltagandet i möten för presidiet och leaderkontorets personal (inkl APT) samt andra möten där
ledamöter i presidiet representerar LEADER Sydöstra Skåne. Vid LAG-möten och andra uppdrag som
ledamot i LAG utgår dessutom arvode enligt nedanstående mötesarvode för LAG.
Mötesarvode, körersättning LAG
Till LAG-ledamot såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 220 kr/h för deltagande
på LAG-möten, utbildning för LAG samt eventuella möten, konferenser och nätverksträffar där
ledamoten representerar LEADER Sydöstra Skåne. För att en ledamot ska vara berättigat arvode för
representation av LEADER Sydöstra Skåne ska det godkännas av ordförande eller verksamhetsledare.
Vid inskickad projektbedömning i tid till leaderkontoret utgår ett arvode av 300 kr. Inläsningsarvode,
220 kr/möte, kan utgå vid större antal handlingar (utöver projekthandlingar) om ordförande eller
verksamhetsledaren anser det skäligt.
Utser LAG en arbetsgrupp eller liknande utgår samma timarvode som för LAG, detta gäller även för
AU-fiske.
Ingen arvodering utgår i samband med föreningsstämmor.
Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Ersättning utgår ej för restid.
Arvode betalas ut två gånger per år (juli och december).
Arvode och ersättningar för offentliga ledamöter faktureras av respektive kommun.
Milersättning för resor till/från LAG-möten ersätts med 30 kr/mil.
Mötesarvode, körersättning Valberedning
Till ledamöterna i valberedningen såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 220 kr/h
när valberedningen sammanträder. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Arvode och ersättningar
för offentliga ledamöter faktureras av respektive kommun.
Arvodering om 220 kr/h utgår också i samband med föreningsstämmor.
Milersättning för resor till/från valberedningsmöten ersätts med 30 kr/mil.
Arvode, internrevisor
För internrevisorn föreslås utgå ett fast årsarvode på 1 000 kr samt vid deltagande på LAG-möten utgår
ett arvode om 220 kr/h. Arvodering om 220 kr/h utgår också i samband med
föreningsstämmor.

