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Beslutsunderlag DS 4 18/8-2016- ihop slagning av projektgrupper
På ds 3 kom diskussionen upp rörande två projektgrupper,
"kontaktlokalavdelningar" och "lokalavdelningsbesök/medlemsvård".
Det fanns olika uppfattningar om vad de olika grupperna hade för uppgifter.
Projektgruppen för kontaktlokalavdelningar hade fram till förra mötet tagit
fram ett policydokument för hur lokalavdelningsbesök, enligt mig så var
deras roll efter det utspelad och ansvaret hamnar sen på enskild
kontaktperson och projektgruppen för
"lokalavdelningsbesök/medlemsvård".

Jag föreslår därför distriktsstyrelsen

Att
Att

Slå ihop projektgrupperna kontaktlokalavdelningar och
lokalavdelningsbesök/medlemsvård.

justera medlemmarna i den nya projektgruppen efter önskemål.

Beslutsunderlag Arvoderad arbetsledning
Under distriktsstyrelsens konstituerande möte valdes en arvoderad arbetsledning bestående av

Ordförande Olof Bergendal och Vice ordförande Jessica Regner. Denna arbetsledning är arvoderad

bl.a. för att de ska kunna hantera ärenden åt organisationen under dagtid (t.ex. ha möten med

personal eller stiftet) utan att drabbas ekonomiskt som en följd av ledighet från jobb eller dylikt. De

senaste åren har denna arvodering legat på 20 % av den högst betalda anställdes lön och delats lika
på arbetsledningens personer. Dock har detta inte stämt med verkligheten eftersom arvoderingen

inte justerats efter lönens utveckling. Detta gör att den utbetalda arvoderingen idag inte är på den

summa som den enligt tidigare beslut borde vara på.
Därför föreslår jag distriktsstyrelsen

Att
Att

den arvoderade arbetsledningens arvodering ska vara 20 % av den högst betalda
anställdes lön.

den del av arvoderingen som inte betalts från april tills dess att utbetalning justerats

ska betalas ut retroaktivt.

/Signe Wolf, Kassör

