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Riktlinjer för styrelsearbetet 
 
Dessa riktlinjer är ett komplement till ansvarsbeskrivningen för styrelsen och 
verksamhetsledaren. 
 
Hur utses styrelsen? 
Styrelsen väljs av föreningens årsmöte enligt paragraf 4 i stadgarna.  
 
När valberedningen nominerar kandidater uppmanas de ta hänsyn till olika variabler som 
jämställdhet, geografisk hemvist och personlig erfarenheter - i syfte att skapa en styrelse 
med så pass bra representation som möjligt.  
 
Om styrelsearbetet 

• Styrelsemöten genomförs generellt fyra gånger per år.  
• Styrelseledamöterna förväntas närvara vid alla dessa. 
• Inför varje styrelsemöte skickar verksamhetsledaren ut ett förberedande material. 

Varje styrelseledamot förväntas ha läst och begrundat materialet inför varje möte.  
• Schemaläggningen av styrelsemöten försöker så långt det är möjligt underlätta 

styrelseledamöternas möjlighet till närvaro genom att ta hänsyn till geografi, arbets- 
och familjesituation. 

Resor 
I samband med resor till styrelsemöten ska styrelseledamöter så långt det är möjligt ta 
hänsyn till ekonomi och miljö vid val av färdmedel. Styrelseledamöter uppmanas använda 
de konton för bokning som tillhandahålls av SFF:s kansli. 
 
I samband med styrelsemöten står SFF för följande kostnader: 
 
Boende utanför Stockholm 

• Resa tur-och-retur (inklusive kommunala färdmedel) 
• Boende (upp till 2 nätter) 
• Mat i samband med möten 
• Traktamente enligt Skatteverkets regler (skattefritt traktamente) 
• Omkostnadsbidrag 245 kronor per möte (max 980 kronor per år) 

 
Boende inom Stockholm län 

• Resa tur-och-retur (egen bil eller kommunala färdmedel) 
• Mat i samband med möten 
• Omkostnadsbidrag 245 kronor per möte (max 980 kronor per år) 

 
Mat- och dryckeskostnader ska vara inom en rimlig och måttlig nivå. 
 
 
SFF:s Arrangemang 
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Det är bra att styrelsen närvarar vid SFF:s olika arrangemang för att möta representanter 
från landets lokalföreningar och samla in tankar och synpunkter kring SFF:s verksamhet. 
Därför utses minst en styrelsemedlem att representera styrelsen vid följande arrangemang: 
 

• Filmhelg (vår och höst) 
• Regional träff (vår och höst) 
• Informationsvisningar 

 
Vid dessa uppdrag betalar SFF resa och boende (samt deltagaravgift). Närvaron ska så 
långt det är möjligt följa ett roterande schema men det är upp till varje styrelseledamot att 
tacka ja till uppdraget eller inte. Närvarande styrelseledamot återrapporterar till styrelsen 
om upplevelsen av evenemanget och vad som eventuellt kan förbättras och förändras.  
 
Styrelsemedlemmar betalar ingen deltagaravgift vid eget deltagande på SFF:s 
arrangemang utan hjälper istället till med olika sysslor under arrangemangen.  
 
 
Övriga uppdrag 
Styrelsen kan behöva närvara vid olika arrangemang och kurser för att bidra till att öka 
såväl den interna kunskapen om föreningsliv, film och filmbranschens förutsättningar som 
att förbättra omvärldens förståelse och upplevelse av SFF och dess verksamhet.  
 
Dessa uppdrag beslutas så långt det är möjligt av styrelsen utifrån turordning och 
ledamotens möjligheter och tidigare erfarenheter. Ordföranden har ett ansvar att se till att 
detta efterföljs om beslut måste fattas per capsulam. Styrelsen kan i undantagsfall besluta 
om att betala för utebliven inkomst om ett möte behöver göras under arbetstid.  
 
 
Efter slutfört styrelseuppdrag 
En styrelsemedlem som har suttit i styrelsen i minst fem år får, i mån av plats, deltaga i 
följande evenemang utan att behöva erlägga deltagaravgift: 
 

• Filmhelger 
• Informationsvisningar 

 
 


