
Extra ersättningar styrelseår 2017/2018 Bilaga 3

Tidredovisning Rickard Motsv. ersätt.: 200 kr/h

Rickard Anita Vad Tid Belopp

stammar 11 000 kr      8 000 kr        BRF Allm. 158,7 fast ersätt.

fastigh.-hyresfrågor 6 500 kr        BRF Ordf. 50,5 fast ersätt.

fastigh.-teknisk 8 500 kr        BRF Proj. 268,6

fastigh.-värmen 10 500 kr      Stammar 58,7 11 742 kr       

fastigh.-brandskydd 7 500 kr        Fastighetsskötare* 26,9 5 388 kr         

Fastighetsskötare/hyresfrågor 34,4 6 874 kr         

Summa 36 500 kr    15 500 kr    -  kr           Fastighetsskötare/Teknisk 45,1 9 010 kr         

Fastighetsskötare/Värme 54,7 10 934 kr       

Summa extra ersättningar: 52 000 kr      Övrigt 48,9 ospec.*

Sociala avgifter: 16 338 kr    Totalt 477,8

Totalt: 68 338 kr    * Kan ej specificera tiden = ingen ersättning

Tidredovisning Anita Motsv. ersätt.: 200 kr/h

Vad Tid Belopp

Stammar etc 40,5 8 100 kr         

Fastighetsskötare/Branskydd 38,0 7 600 kr         

Fastighetsskötare * 29,5 5 900 kr         

Sammanställning av: Rickard Uddenberg 2018-05-14

Begärd ersättning per projekt & person

* "Fastighetsskötare" genrerellt är något jag samlat ihop tid som 

normalt kan ligga både i och utanför det vanligt styrelsearbete. 

Beroende på om man anlitar någon eller inte. Detta bör framgent 

ersättas om styrelsen väljer att göra det själv billigare, men vi söker inte 

ersättning för det denna gången. Övrigt väldigt specificerad tid söker vi 

dock ersättning för.

Beloppen är avrundade schablonmåssigt, jämfört med exakt tid inrapporterad. 

Inga övriga har rapporterat några timmar, så med bas av vad som är 

inrapporterat.

Under "BRF Proj." ligger sådant som normalt inte kan hänföras till styrelsearbete, med fast 

arvode. Dels pga belastningen, samt mägnden dagtid arbete det krävs.

- Stammar är resten som slutfördes förra året, samt kringarbete så som projektledning, 

hyresavtalsfrågor runt kring detta.

- Fastighetsskötare, blandade frågor som rör dagtidsarbete, allt i från element hos boende som 

krånglar till myndighetskontakter.

- Hyresfrågor berör allt som gäller våra kommersiella avtal, och arbetet kring dessa.

- Teknisk innehåller underhållsplansarbete, upphandlingar för exempelvis bergvärmepump etc. 

samt projektledning av olika underhåll i huset.

- Värme innehåller allt som har med vår struliga värmeanlägning att göra.

- Övrigt är specificerat, utan bara upptaggad tid. Jag har alltså inte skrivit någon anteckning om 

vad som är utfört.

Under "BRF Allm." finns allt i från arbete med ekonomi, så som budget, moms, sparkonton, lån, 

årsredovisning, eller administaration så som dokumentation, processer etc.

Under "BRF Ordf." finns styrning, administration, gdpr-förberedelser, styrelsemöten givetvis, 

föreberedelse för dessa etc. men också ekonomi, så som attestera fakturor, arbete mot Brain etc.
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