Motion Arvodering 2016
Bakgrund
ax
vision är att vara en röststark arena för amatör och deltagarkulturens självklara plats i
samhället och kulturpolitiken. 
ax
vill också vara ett stöd för sina 18 medlemsförbund när det
gäller att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett levande och lokalt kulturliv.
För att uppnå sin vision och vara ett stöd för medlemmarna bedriver 
ax
politiskt
påverkansarbete (t.ex. Almedalsveckan) och verkar för nationell samordning i gemensamma
frågor (t.ex. kultursamverksansmodellen).
För att kunna vara en aktiv aktör som kan medverka när beslutsfattare samlas och träffas och
som kan uttala sig utifrån ett tydligt kulturpolitiskt perspektiv i frågor kring ideell kultur och
deltagarkultur är det av stor vikt att 
ax
kan företrädas av en förtroendevald person.
ax
har fram till oktober 2015 haft ett kansli med en omfattning motsvarande 30 procent av en
heltidstjänst. Styrelsen har under året funnit att de administrativa uppgifter minskat (bl.a. genom
en öka användning av ITbaserade stödsystem) samtidigt som påverkansarbete och
medlemskontakter ökat.
Styrelsen ser att det framöver kommer att bli ett ännu större behov av påverkansarbete,
samverkan med medlemmar, samarbetspartners etc. För att sådant mer omfattande arbete ska
bli framgångsrikt krävs att den som utför det företräder medlemmarna, har ett tydligt mandat och
att personen har mer tid än idag att lägga på arbetet.
Inom ramen för uppdraget ingår att ansvara för de administrativa uppgifter som tidigare
hanterats av kanslifunktionen.
För att motsvara de krav som ställs på a
x
som organisation och de krav som ställs på rollen
som ordförande i 
ax
föreslår styrelsen att rollen som ordförande ska arvoderas. Eftersom 
ax
avvecklat sitt kansli är förändringen i princip kostnadsneutral.

Huvudyrkanden
Styrelsen yrkar att
1. ax
ordförande arvoderas under tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Arvoderingen ska
motsvara två arbetsdagar per vecka (40 procent av en heltidstjänst) med en lön som
motsvarar 70 procent av ett prisbasbelopp per månad. Arvoderingen får maximalt uppgå
till 225.000 kronor inklusive sociala avgifter.
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