
Extra ersättningar styrelseår 2016/2017 Bilaga 2

Tidredovisning Rickard Uddenberg
Kalkyl mot en 

ersättningsnivå:

Rickard Sofie Anita Row Labels Sum of Tid 200 kr/h

stammar 9 000 kr         2 500 kr         2 500 kr         Brf Ekoxen 336:28 67 293 kr              

fastigh/värme 6 000 kr         BRF Allm. 307:21 61 470 kr              

fyra-till-1 3 000 kr         Stammar 41:25 8 283 kr                

hyresfrågor 5 000 kr         fastight 3:56 787 kr                   

nedsäkring 1 000 kr         Värme 24:56 4 987 kr                

Summa 24 000 kr       2 500 kr         2 500 kr         fyra-till-1 7:45 1 550 kr                

hyresf. 24:39 4 930 kr                

Summa extra ersättningar: 29 000 kr       nedsäkr 2:28 493 kr                   

Sociala avgifter: 9 112 kr         ekonomi 6:07 1 223 kr                

Totalt: 38 112 kr       mix 29:41 5 937 kr                

hyres,admin 0:30 100 kr                   

hyres,värme 0:31 103 kr                   

hyres.,admin 0:32 107 kr                   

värme + 0:45 150 kr                   

hyresf, fastight, stammar 0:51 170 kr                   

stammar,hyres.,värme 0:52 173 kr                   

hyres., admin 0:54 180 kr                   

4-1,stammar 0:56 187 kr                   

värme, hyres. 1:02 207 kr                   

värme, admin 1:07 223 kr                   

admin + värme 1:24 280 kr                   

admin,stammar,värme 1:27 290 kr                   

stammar,hyres.,admin 1:30 300 kr                   

hyres.,stammar,värme 1:36 320 kr                   

stammar, hyres. 2:19 463 kr                   

stammar,admin 2:21 470 kr                   

stammar, admin,admin 2:23 477 kr                   

stammar, hyres., admin 2:39 530 kr                   

värme, 4-1 2:55 583 kr                   

admin,hyres 3:07 623 kr                   

(blank) 166:24 33 280 kr              

BRF Ordf. 29:07 5 823 kr                

fastight 0:35 117 kr                   

ekonomi 1:27 290 kr                   

(blank) 27:05 5 417 kr                

Totalt 336:28 67 293 kr              

Sammanställning av: Rickard Uddenberg 2017-05-04

Projekt/person

Av den tid jag lyckats redovisa så ser det ut så här. Man kan tydligt se att jag missat under Q3 helt. Jag 

har bortsett från detta. Men ungefär är nog mängden tid ofta den samma. Feb, undataget, då jag tog 

lite "pappa-ledigt" med min nyfödda son. Sophie och Anita tog an delar av stammarna. Jag har alltså 

försökt i mitt krav titta mer på en låg uppskattning av vad jag har lagt ner, som kan ses som extra-

ordinära arbetssyslor. Givetvis kommer aldrig all tid att komma med. Men det är inte syftet heller. 

Utan det är att föreningens medlemmar skall känna vilket värde man får för pengarna. Och att det 

skall vara någon balans i ersättningen för sådant som kan anses ligga utan för normalt arvode, dvs 

projekt.

Under "(blank)" ligger sådant jag inte kan redovisa med text på, vilket får tack vare det anses som det 

normala arbetet i stora drag.

Målet är att större projekt skall ligga utanför styrelsens arvode och det normala arbetet, med 

föreningen, så som typ underhållsplanen och budgetar. Så år med stora händelser inte skall kännas 

extra betungande, slitsamma. Någon ersättning där jag varit tvungen att ta ledigt från arbetet kan jag 

inte presentera, den finns inbakad i detta.

Extra-ordinärt räknar jag även det att vi sparat in på fastighetsskötare. Det är kanske något vi 

kompleterar med i framtiden, men tidigare lösning funkade inte bra.

Jag har schablonmässigt tagit med Sofie och Anita som lagt ett stort jobb på 

stamm-renoveringen också. Där finns ingen tidsredovisning på samma sätt.


