
 

 

  

FÖRBUNDSMÖTE 2019 
Datum: 11:e maj 2019 
Plats: Stora Salen, Elite Stora Hotellet 
Adress: Drottninggatan 1 i Örebro 
 
Förslag till dagordning och beslutspunkter: 

 
1. Mötets öppnade 
2. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning 
3. Närvaro 
4. Godkännande av dagordning 
5. Parentation 
6. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar 
7. Val av protokollförare 
8. Val av två justeringsmän för mötets protokoll 
9. Föregående protokoll 
10. Berättelse över förbundets verksamhet under den förflutna verksamhetsperioden och ekonomisk 

redovisning, åren 2017 och 2018 
11. Revisionsberättelse 
12. Beslut om ansvarsfrihet 
13. Från förbundsstyrelsen till förbundsmötet hänskjuten fråga om fastställande av vision för SSR:  

 
Bakgrund: Förbundet och dess medlemmar har under de senare åren arbetat med att ta fram 
en vision för förbundet. Arbetet har bredvits såväl inom kretsarna, styrelsen samt slutligen i en 
av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp bestående av John Iggström, Sundsvall Södra 
sotningsdistrikt, samt Lars-Åke Strömberg, Gästrike-Dala Sotarn med stöd från kansliet genom 
Mattias Löfroth.  
 
Förslag till beslut:  
Förbundsmötet fastställer styrelsens förslag att SSR vision skall lyda: 
Ingen ska bli sjuk på grund av sitt inomhusklimat  
Ingen sotare ska dö eller skadas på grund av sitt yrkesval 
Inga imkanals- eller eldstadsrelaterade bränder ska uppstå  
 

14. Från förbundsstyrelsen till förbundsmötet hänskjuten fråga om årsavgifternas storlek 2020 och 
2021 

 
Bakgrund 
Medlemsavgift (SSR): SSR har idag 320 aktiva, adjungerade och passiva medlemmar. 
Medlemsavgiften för aktiva medlemmar är 1350 kr/år och betalas via företaget. Aktiva 
medlemmar som arbetar i kommunal regi betalar 1500 kr/år. Medlemsavgiften för adjungerade 
är 500 kr/år och betalas normalt sett av företagen. Passiva betalar 100 kr/år. 
Medlemsavgifterna är inte avdragsgilla.  

Serviceavgift (SSA): SSR har idag 155 medlemsföretag och medlemsorganisationer. 
Serviceavgiften till förbundet består av dels en fast avgift och dels en rörlig avgift. För privata 
företag är den fasta serviceavgiften 2660 kr/år och den rörliga 1,94 % av lönesumman. För de 
kommunala medlemmarna utgår en fast avgift om 3200 kr/år och en rörlig avgift om 6400 kr/år 
per heltidsarbetande sotare och brandskyddskontrollant. Serviceavgifterna är avdragsgilla. 



 

 

Konsekvens av förslagen till beslut: Intäkterna totalt sett till både SSR och SSA blir ungefär 
detsamma. Med förslagen ovan blir intäkterna cirka 25 000 kr mindre, framförallt på grund av 
sänkt medlemsavgift för de adjungerade medlemmarna.  

Förslag 
Styrelsens förslag till beslut 1: Medlemsavgiften (1350 kr/1500 kr) slås ihop med den fasta 
serviceavgiften. Detta innebär en fast serviceavgift på 4000 kr/år. Detta innebär att alla avgifter 
till förbundet blir avdragsgilla.  

Styrelsens förslag till beslut 2: Den rörliga serviceavgiften lämnas oförändrad: 1,94 % av 
lönesumman på årsbasis. 

Styrelsens förslag till beslut 3: Enhetliga avgifter för både privata och kommunala utförare. Då 
kommunerna idag rapporterar in antalet heltidstjänster så kommer man i enlighet med 
förslaget att istället rapportera in ett löneunderlag (motsvarande FORA). På så vis får vi en 
rättvisare debitering av serviceavgifterna.  

Styrelsens förslag till beslut 4: Medlemsavgiften för adjungerat medlemskap sänks till 100 
kr/år. Anledningen är enkel: efter styrelsens tolkningar av stadgarna i september 2017, så ingår 
rådgivning, upphandlingsbevakning och nyhetsbrev via företagens/organisationernas ordinarie 
medlemskap. Det adjungerade medlemskapet innebär med detta att det i praktiken enbart 
innebär tillträde till krets + förbundsmöten. Därför anser styrelsen att medlemsavgiften för det 
adjungerade medlemskap bör sänkas. 

Styrelsens förslag till beslut 5: Medlemsavgiften för aktivt medlemskap sätts till 100 kr/år. 
Denna skickas till medlemmarnas hemadress. Anledningen: med jämna mellanrum upptäcker 
kansliet att medlemmar har slutat, bytt bransch, gått i pension – utan att kansliet meddelas. 
Orsaken är ofta att medlemsavgiften betalas av det anslutna företaget och att referensen till 
vem detta avser inte alltid kollas upp eller ignoreras. En symbolisk summa och fakturering till 
hemadressen gör medlemsregistret mer kvalitetssäkrat.  

Förslag till beslut:  
Förbundsmötet fastställer årsavgifterna till SSR och SSA i enlighet med styrelsen förslag.  
 
Serviceavgift 
För samtliga anslutna företag och organisationer utdebiteras: 

− En fast serviceavgiften om 4000 kr/år som debiteras kvartalsvis. 

− En rörlig serviceavgift om 1,94% av lönesumman som debiteras kvartalsvis. 
 
Medlemsavgift 

− Medlemsavgiften för aktivt medlemskap: 100 kr/år 

− Medlemsavgiften för adjungerat medlemskap: 100 kr/år. 

− Medlemsavgiften för passivt medlemskap lämnas oförändrad: 100 kr/år. 

− Samtliga medlemsavgifternas debiteras årsvis.   
 

  



 

 

 
15. Beslut om arvode åt styrelse, revisorer m.fl 

Förslag till beslut:  
Förbundsmötet godkänner styrelsens förslag 

− Om oförändrade arvoden för ledamöterna i verkställande utskottet om två PBB per år 
till ordförande respektive ett PBB till 1:a och 2:a vice ordförande och att arvodet 
utbetalas som lön.  

− Att till medlemmar vid deltagande i IT-råd, tekniskt råd, uppdragsutbildningar, centralt 
beslutade arbetsgrupper och liknande ersättas med 8 % av aktuellt prisbasbelopp per 
dag.  

− Att resor och logi ersätt med faktisk kostnad där resor i egen bil ersätts med 18,50 kr 
skattefritt och 14,00 kr skattepliktigt. 

− Att ersättningar ska faktureras SSA senast den 31:a december innevarande år.  
 

16. Val av ordförande 
17. Val av 1:e vice ordförande 
18. Val av 2:e vice ordförande  
19. Fastställande av styrelse 
20. Val av minst två revisorer varav en skall vara auktoriserad revisor 
21. Val av motsvarande revisorssuppleanter 
22. Val av övriga funktionärer 
23. Övriga frågor 
24. Mötet avslutas 


