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Förslag till ny styrelse 2016-2018

Nedan finns valberedningens förslag till ny styrelse samt frågor och svar.

Valberedningens förslag
Läs valberedningens förslag till ny styrelse 2016-2018.

Angående förslag på ny styrelse och deras arvoden
Vi har fått många frågor rörande valberedningens förslag till ny styrelse och
deras föreslagna arvoden. Valberedningen beslöt den 17 april att dra tillbaka
sitt förslag till arvodering i sin helhet, ett beslut som Rädda Barnens styrelse
enhälligt ställer sig bakom.

Nedan följer svar på vanliga frågor:
Vad har hänt?
Valberedningen, som utses av Riksmötet, har kommit med sitt förslag till ny
styrelse och ny styrelseordförande.

Vem blir det?
Valberedningens förslag till ny styrelseordförande är Veronica Palm.

Vem väljer styrelsen?
Det är riksmötet, det vill säga Rädda Barnens medlemmars representanter,
som fastställer styrelse. Riksmötet, som sammanträder i september i år, är
Rädda Barnens högsta beslutande organ.

Vilka blir det mer?
Hela förslaget till valberedningens förslag till ny styrelse 2016-2018 hittar du
här.

Vad kommer de att få för arvode?

https://www.raddabarnen.se/Documents/press/Vi%20kommenterar/valberedningens-forslag-2016-2018final.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/press/Vi%20kommenterar/valberedningens-forslag-2016-2018final.pdf


Valberedningen föreslog ursprungligen att ordförande skulle få ett arvode om
46 800:- i månaden (skattepliktigt) och vice ordförande ett arvode om 34 320
kr/månaden (skattepliktigt). Till detta skulle sociala avgifter och pension
tillkomma, enligt förslaget. Valberedningen motiverade arvodet med att
ordförande och vice ordförande skulle arbeta heltid för Rädda Barnen.

Förslaget till arvode väckte reaktioner från medlemmar, givare och omvärld,
och valberedningen beslöt den 17 april att dra tillbaka sitt förslag till
arvodering av styrelseledamöter. Ett beslut som Rädda Barnens nuvarande
styrelse enhälligt ställer sig bakom.

Har valberedningen dragit tillbaka hela sitt förslag?
Nej, bara förslaget till arvoden för den nya styrelsen.

Vad händer nu?
Valberedningen har i enlighet med stadgarna kommit med ett förslag till ny
styrelse som riksmötet har att ta ställning till. Det är upp till våra medlemmar
att ta ställning till valberedningens förslag på riksmötet i september.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
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