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Förslag till medlemsavgift för 2022-2024  
 
Bakgrund medlemsavgift  
 
År 2006 standardiserades medlemsavgifterna inom Svenska FN-förbundet. Såväl före som 
efter detta år var den del av medlemsavgiften som gick till förbundet 75 kronor. 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. Före 2006 fastställdes medlemsavgiften av varje enskild lokalförening, 
men föreningen skulle också inbetala 75 kr till förbundet per medlem. 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 medlemsavgiften100 kronor.  
 
På kongressen 2018 beslöts medlemsavgifterna att vara oförändrade under kommande 
kongressperiod. Vid kongressen gavs också mandat till styrelsen att utreda gratis medlemskap 
för ungdomar upp till 18 år, vilket gjordes under vintern 2020. Utredningen visade på att det 
befintliga CRM-systemet måste utvecklas för att kunna hantera kostnadsfritt medlemskap 
samt att ett medlemserbjudande behöver tas fram som kan stimulera engagemanget och locka 
till fler medlemmar. Beslut fattades vid styrelsemötet den 1 mars 2021 att erbjuda kostnadsfritt 
medlemskap för unga upp till 18 år när CRM och medlemserbjudandet är klart. 
 
I FN-förbundets stadgar sägs i § 3 Medlemskap och avgifter, mom. 2: ”Kongressen 
fastställer avgifter för enskilda medlemmar och organisationer”. Bestämmelsen omöjliggör för 
styrelsen att löpande justera avgifterna uppåt eller nedåt beroende på de behov som finns.  
Finansieringen av förbundets verksamhet är en central fråga under kommande år med osäker 
ekonomisk utveckling och osäkra biståndsbudgetar. Formuleringen om medlemsavgift 
framstår mot denna bakgrund som otidsenlig och onödigt rigid.  
Det finns dock inget i nuvarande stadgar som säger att kongressen i sitt beslut inte kan ange 
ramar för medlemsavgiften och uppdra åt förbundsstyrelsen att varje år besluta i enlighet med 
dessa ramar. Styrelsen föreslår därför kongressen att besluta enligt sådana ramar redan för 
perioden 2022-2024. Styrelsen föreslår också att stadgarna revideras för att svara mot behovet 
att vara flexibel. Förslagen ska också ses mot bakgrund av diskussionen om gratis medlemskap 
som redovisas ovan. 

Förslag till beslut  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  
 
att  stadgans bestämmelse i § 3 Medlemskap och avgifter, mom. 2:  

”Kongressen fastställer avgifter för enskilda medlemmar och 
organisationer”  
 
ändras till: 
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”Kongressen fastställer tak för medlemsavgifter för enskilda medlemmar och 
organisationer under kommande kongressperiod. Styrelsen beslutar om avgift 
för respektive verksamhetsår”. 

 
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa medlemsavgiften för Svenska  

FN-förbundets medlemmar i FN-föreningar och FN-distrikt, för vardera 
verksamhetsår 2022, 2023 och 2024, med ett avgiftstak om följande belopp:  

- 300 kronor för enskild medlem (nuvarande avgift 200 kronor) 
- 200 kronor för ungdomsmedlem upp till 26 år (nuvarande avgift 100 kronor)  
- 500 kronor för lokal eller regional organisation (nuvarande avgift 300 kronor) 
- 500 kronor för familj (nuvarande avgift 300 kronor) 

 
att  halva summan av varje medlemsavgift går till respektive FN-förening 

eller distrikt  
 

att  gratis medlemskap för unga upp till 18 år införs när medlemserbjudande har 
tagits fram och medlemsadministrationssystemet kan hantera funktionen, 
planeras in under 2023 

 
 
 
 
 
 

 


