
Arvodering till styrelsen hela 
mandatperioden 2022-2026
• Arvode ska utgå för ansvar, och att ansvar är formaliserat i stadga och 

delegationsordning
• Lokal valberedning föreslår arvode eller inte och fördelning inom lokal 

avdelningsstyrelse. 
• Årsmötet beslutar om arvode per funktion i avdelningsstyrelsen inom ramen 

0-1.5 prisbasbelopp per år eller per mandatperiod. 
• Alla ledamöter i lokal avdelningsstyrelse ska få någon del av arvodet, beslutet 

protokollförs vid årsmötet. 

Detta årsmöte kommer att besluta arvodering för hela mandatperioden på fyra 
år. Arvoderingen är baserat på aktuellt prisbasbelopp och själva summan 

justeras således automatiskt varje år för att följa inflationen.



Valberedningens förslag till arvodering 
för styrelsen för hela mandatperioden
1,5 prisbasbelopp* fördelas enligt följande: 
Ordförande 1/2 av totala summan
Vice ordförande 1/4 av totala summan
Övriga styrelseledamöter delar på resterande summa

*1 PBB 2022 = 48 300 kr



Valberedningens förslag 
• 31 augusti –sista datum för nomineringar
• Mandatperioden för uppdraget är 4 år
• Nomineringar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud 

och avdelningsvalberedare har inkommit, intervjuats och presenterats innan 
årsmötet



Valberedningens förslag till val (omval) 
av ordförande till styrelsen
Marion Vaeggemose, IVA, Specialistsjuksköterska, 
Falu lasarett, bor i Falun



Valberedningens förslag till val (omval) 
av vice ordförande till styrelsen
Tina Dahlman, Biomedicinsk analytiker, 
Laboratoriemedicin, Falu lasarett, bor i Ludvika



Valberedningens förslag till val av 
styrelseledamöter till styrelsen
Omval
• Anna-Karin Steen Swallinger, sjuksköterska, Gagnefs kommun
• Jelena Smirnova, sjuksköterska, Resursgruppen, Falu lasarett
• Sofia Eriksson, narkossjuksköterska, Centraloperation, Falu lasarett
• Susann Källbäck, specialistsjuksköterska, IVA, Mora lasarett 
• Ximena Fernandez Orviedo, barnmorska, MVC, Ludvika vårdcentral

Nyval
• Elena Helsing, distriktssjuksköterska/diabetessjuksköterska, Rättviks vårdcentral
• Maria Busch, specialistsjuksköterska, Öppenvårdspsykiatrin Falun, Falu lasarett 



Val till kongressombud, 6 ordinarie och 
3 ersättare

Ordinarie Ersättare

1. Marion Vaeggemose 1. Susann Källbäck

2. Tina Dahlman 2. Maria Busch

3. Sofia Eriksson 3. Vakant

4. Ximena Fernandez Orviedo

5. Anna-Karin Steen Swallinger

6. Jelena Smirnova



Avdelningsvalberedare
• Maria Mellbin
• Emelie Pettersson
• Lina Kenneborg
• Mari Vestin
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