
 

 

Tégnergatan 39  111 61 Stockholm     Phone  +46 8 410 800 92     www.sbta.se 

 
 
         Stockholm 2015-03-12 
 
 

Styrelseledamot i SBTA 

En styrelseledamot i SBTA ska fullgöra sitt uppdrag med den omsorg och engagemang som krävs 
för att utföra uppdraget på ett fullgott sätt. Detta innebär inte minst att vara beredd att ägna 
uppdraget den tid som från tid till annan kan komma att krävas, oberoende av om detta kunde 
förutses när uppdraget erhölls eller inte. 

Styrelseledamot bör närvara vid styrelsens samtliga styrelsemöten under året. Endast 
undantagsvis kan andra åtaganden anses utgöra giltiga förhinder för sedan tidigare avtalade 
möten. En ledamot som vid upprepade tillfällen inte har praktisk möjlighet att uppfylla detta krav 
bör överväga att frånträda sitt uppdrag. 

SBTA genomför cirka 7 styrelsemöten per år. Av dessa är ett styrelsemöte en 
planeringskonferens som äger rum lunch till lunch (ofta i början av juni). Hälften av 
styrelsemötena är fysiska möten, hälften äger rum per telefon. De fysiska mötena läggs i 
möjligaste mån i anslutning till en SBTA aktivitet, t.ex. Vår- eller Höstforum. Ett styrelsemöte är 
ca 1,5-2 timmar långt. 

Uppgiften som styrelseledamot innefattar bland annat: 

Sätta sig in i och förstå föreningens verksamhet, ekonomi och förhållanden i övrigt i den 
omfattning som krävs för att kunna bidra konstruktivt till styrelsens arbete. 

Omsorgsfullt läsa in utdelat underlag inför varje styrelsemöte och väl sätta sig in de ärenden som 
ska behandlas. 

Vid behov begära in ytterligare information från General Manager eller externa källor som man 
anser behövs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. 

Aktivt delta i styrelsens arbete och ge uttryck för sin personliga uppfattning i olika ärenden. 

Fortlöpande följa föreningens utveckling och hålla sig underrättad om väsentliga händelser i 
föreningen och dess omvärld. 

Engagera sig i föreningen även mellan styrelsens möten, bland annat genom att i möjligaste mån 
närvara vid t.ex. regionala aktiviteter, samt Vår- och Höstforum. Styrelsen initierar och driver 
under mandatperioden olika strategiska projekt, som förutsätter engagemang och närvaro av 
utvalda ledamöter. Alla ledamöter ingår inte i alla projekt, men förväntas engagera sig när 
möjlighet finns.   

Man har som styrelseledamot tystnadsplikt i allt som rör styrelsens arbete. 

  

 


