
 
 
  

 
 

Styrelsens yttrande om motion angående sänkt medlemsavgift 

Motionens brödtext behandlar i huvudsak tre förslag: 

- Lägre medlemsavgift, högre träningsavgift 
- Ledarna ska betala medlemsavgift 
- Förtursgruppen som står i kö för plats i föreningens verksamhet ska betala medlemsavgift 

(ca 800 barn) 

Styrelsen kan konstatera att det nu är andra året i rad som det har inkommit motion om att sänka 
medlemsavgiften och att detta därmed kan anses vara en viktig fråga för medlemmarna. Vid 
årsmötet 2019 bad styrelsen årsmötet att frågan om medlemsavgift skulle tas med i den 
organisationsöversyn som planerades för 2020, vilket extra årsmötet i januari 2020 bejakade. 

Medlemsavgiften höjdes från 300 kr till 500 kr vid årsmötet 2014. Höjningen tillkom i ett ekonomiskt 
kärvt läge. Styrelsen kan också konstatera att höjningen har haft avsedd effekt och föreningens 
likviditet nu är på en sådan nivå som kan anses ansvarsfullt med tanke på verksamhetens storlek och 
antalet anställda. Styrelsen ser vidare att föreningen vid årsmötet 2020 återigen befinner sig i ett 
ekonomiskt kärvt läge, där utgången ännu är oviss. Det är vid årsmötet 2020 omöjligt att överblicka 
konsekvenserna av coronapandemin på föreningens verksamhet och ekonomi fullt ut, även om vi har 
klarat första halvåret med bravur. 

När årsmötet genomförs i slutet av november har redan tre månader av innevarande budgetår 
förflutit. En sänkning av medlemsavgiften kan därför inte genomföras förrän till 2022 och då ha 
räknats med i budgeten från början. Anledningen är att för att försäkra sig om att en höjning av 
träningsavgiften kompenserar en sänkning av medlemsavgiften fullt ut men utan att bli oskälig, krävs 
en ingående analys av intäkts- och medlemsflöden under ett år för att tillse att föreningen inte 
förlorar intäkter i ett kärvt ekonomiskt läge. Att införa förändringen redan till 2021 riskerar att leda 
till en än mer ansträngd situation, då budgeten bygger på en oförändrad medlemsavgift. 

I verksamhetsberättelsen kan man läsa att den aviserade organisationsöversynen inte har kunnat 
genomföras fullt ut. Det betyder att det när 2020 års årsmöte genomförs finns det inte något nytt 
förslag till organisation och ev. sektionsförändring har inte genomförts. Det betyder också att det 
inte heller finns något nytt förslag från styrelsen gällande medlemsavgiften. Styrelsen önskar därför 
att, liksom förra året, förslaget förs till den organisationsöversyn som har påbörjats men inte 
avslutats. Därmed kan en lägre medlemsavgift räknas in i budgeten för 2021/2022 och alltså slå 
igenom redan vid årsskiftet 2022. 

När det gäller motionens övriga tankar (som inte återfinns i motionens förslag till beslut) yrkar 
styrelsen avslag på båda. Styrelsen anser, för det första, att beslutet om att ändra stadgarna så att 
ledare inte betalar medlemsavgift som fattades så sent som förra året, ska kvarstå, samt, för det 
andra, att det är oskäligt att begära att man ska vara medlem för att stå i kö till verksamhet, även om 
det skulle innebära att man får en förtur. Styrelsen anser vidare att en förening bör bestå av aktiva 
medlemmar eller av medlemmar som själva har valt att bli stödmedlemmar, inte av medlemmar i kö. 



  

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen årsmötet att besluta: 

att bekräfta beslutet vid extra årsmötet i januari 2020 att medlemsavgiftens storlek 
hänförs till organisationsöversynen. 

att avslå motionens förslag att ledare ska betala medlemsavgift. 
att avslå motionens förslag att inkludera medlemsavgift i förtursavgiften. 


