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Medlemsavgiftsförslag
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§ 11. Förslag till medlemsavgift för 2019-2021
Bakgrund
Enligt våra stadgar fastställs medlemsavgifterna för individuella medlemmar samt för lokala och
regionala organisationer av vår kongress, medan avgifterna för anslutna riksorganisationer
fastställs av förbundsstyrelsen.
Före 2006 fastställdes medlemsavgiften av varje enskild lokal FN-förening, men föreningen
skulle inbetala 75 kr till Svenska FN-förbundet per medlem.
År 2006 standardiserades medlemsavgifterna inom Svenska FN-förbundet och mellan åren
2006-2012 var medlemsavgiften för enskild fullt betalande medlem 150 kronor oavsett vilken
lokalförening man tillhörde. Av denna summa gick 50 procent till lokalföreningen och 50
procent till förbundet.
Enligt beslut från kongressen 2012 höjdes medlemsavgiften med 50 kr till 200 kr för enskild
medlem, med 50 till 300 kr för lokal eller regional organisation och med 40 kr till 300 kr för
familj. För ungdomar (upp till 26 år) kvarstod medlemsavgiften 100 kronor.
Förslag till medlemsavgifter 2019-2021
På kongressen 2015 beslöts medlemsavgifterna att vara oförändrade under den nu gångna
kongressperioden. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 2018 att även den kommande
treårsperioden, åren 2019-2021, låta avgifterna förbli oförändrade.
På förbundskansliet och i förbundsstyrelsen har dock en fråga om yngre ungdomars och barns
medlemsavgifter väckts och en utredning om att erbjuda gratis medlemskap för barn t o m 18 år
pågår. Kongressen föreslås ge förbundsstyrelsen mandat att fatta beslut om detta givet att den finner
det lämpligt och tekniskt möjligt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att medlemsavgiften ska vara oförändrad under kommande kongressperiod
att medlemsavgiften för Svenska FN-förbundets medlemmar i FN-föreningar och FN-distrikt,
för vardera verksamhetsår 2019, 2020 och 2021, därmed fastslås till:
- 200 kronor för enskild medlem
- 100 kronor för ungdomsmedlem (upp till 26 år)
- 300 kronor för lokal eller regional organisation
- 300 kronor för familj
att halva summan av varje medlemsavgift går till respektive FN-förening eller distrikt
att ge förbundsstyrelsen mandat att besluta om gratis medlemskap för barn t o m 18 år om så
finnes lämpligt och tekniskt möjligt

