ommunassurans Syd

Försäkrings AB

Bilaga 3

Förslag till regler för arvoden och ersättningar för styrelseledamöter m.fl. i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB

Dessa regler gäller för de personer som av årsstämman valts att inneha uppdrag inom
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

•
•

Till styrelsens ordförande utgår årsarvode motsvarande 1,7 basbelopp.
Till styrelsens vice ordförande utgår årsarvode motsvarande 0,85 basbelopp.

•
•

Till styrelseledamot (utom försäkringssakkunnig) utgår årsarvode motsvarande 0,2 basbelopp.
Till styrelsesuppleant (utom försäkringssakkunnig) utgår årsarvode motsvarande 0,1
basbelopp.
Till styrelseledamot som tillika är försäkringssakkunnig utgår arvode motsvarande 1,5
basbelopp.
Till styrelsesuppleant som tillika är försäkringssakkunnig utgår arvode motsvarande 0,75
basbelopp.
Till styrelseledamot och närvarande suppleant (utom försäkringssakkunnig) utgår dessutom
ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp per bevistat sammanträde.
Till representant från styrelsen utgår arvode med 0,017 basbelopp per timme då uppdrag
utförs för bolagets räkning som ligger utanför normalt styrelsearbete.

•
•
•
•

•

Till auktoriserad revisor/revisionsbolag utgår arvode enligt godkänd räkning. Styrelsens
ordförande bemyndigas att teckna överenskommelse.

•

Till lekmannarevisor och tjänstgörande ersättare utgår årsarvode motsvarande 0,1 resp 0,05
basbelopp samt ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp per bevistat
sammanträde.

•

Till ledamöter av valberedningen utgår ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp
per bevistat sammanträde. För fritidspolitiker utgår 0,03 basbelopp.

Traktamente och reseersättning utgår i enlighet med vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för
kommunalt anställda (AB 05).
Utbetalning av årsarvoden sker kvartalsvis i efterskott med lika stor del vid varje tillfälle. Utbetalning
av sammanträdesarvoden utbetalas månaden efter varje sammanträde. Ersättning för kostnad i
samband med förrättning – resekostnader, övernattning o.dyl. - utbetalas efter faktura.
Dessa bestämmelser tillämpas från och med den 7 maj 2020.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00
www.ksfab.se
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund
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