
 
Proposition 1 

 
Återrapportering och förslag till beslut till Årsmötet angående arvodering av ordförande 
 
Vid årsmötet 2017 beslutades om en provperiod fram till kommande årsmöte då Jordens 
Vänners ordföranden kunde arvoderas med ett arvode motsvarande upp till 20 procent av heltid 
vardera. Om endast en ordförande finns eller de två ordförandena kommer överens sinsemellan 
kan ersättningen till den arvoderade ordföranden uppgå till 40 procent av heltid . Ersättningen 
beslutades utgå från Jordens Vänners grundlön. 
Under perioden sedan det senaste årsmötet har möjligheten att arvodera de två valda 
ordförandena endast använts under en kortare period (maj –september 2017). Den korta 
perioden har gjort att det har varit svårt att utvärdera vilka effekter möjligheten att arvodera 
ordförandena har gett. En längre period skulle behövas för att kunna dra mer långtgående 
slutsatser.  
 
Styrelsen föreslår därför: 
Att försöket med möjlig arvodering av ordförandena, enligt samma principer som beslutades vid 

årsmötet 2017,förlängs med ett år och återrapporteras vid årsmötet 2019. 

Proposition 2 

Proposition till Jordens Vänners och FMKK årsmöten 2018 

Kort bakgrund: 

Milkas bildades 2004 av Jordens Vänner (JV) och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 
(FMKK) som också är de två medlemsorganisationerna i Milkas. Båda organisationerna har 2 
st styrelseplatser och två suppleanter i Milkas styrelse. Milkas har till ändamål att följa och 
kritiskt granska alla olika projekt för omhändertagande av högaktivt radioaktivt avfall, och 
verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen.  
 
Från 2005 och t o m januari 2017 fick Milkas bidrag från Kärnavfallsfonden enligt en 
förordning administrerad av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och mellan åren 2005-2017 
har man sammanlagt fått stöd med 12 028 000:- varav 670 000:- kom från Naturvårdsverket 
under 2017. 
 
För perioden 2018-2020 har regeringen beslutat att SSM ska administrera maximalt 3 
miljoner per år till miljöorganisationernas arbete med kärnavfallsfrågan. Milkas har sökt 
pengar för 2018 och väntar på svar från SSM. 
  
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är den organisation som fått störst 

ekonomiskt stöd från SSM under åren 2005-2017 uppgår summan till 27 637 000:-. MKG har 

föreslagit för Jordens Vänner och FMKK att båda organisationerna ska söka medlemskap i 

MKG och på sikt avveckla Milkas. Ett medlemskap i MKG ger en styrelseplats och en 

suppleant vardera för JV och FMKK. Övriga effekter är i dagsläget osäkra. 



Styrelserna i Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen söker därför 

mandat av respektive årsmöte att: 

- Inleda och slutföra förhandlingar med MKG om eventuellt framtida medlemskap där 

förutsättningen är att de ekonomiska villkoren för Jordens Vänner och FMKK inte 

försämras och att fler organisationer i framtiden kan bli medlemmar i MKG. 

 

 


