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Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 

 
Våra medlemmar är vår största och mest värdefulla resurs. Det är för er vi finns och det är tack vare er 
lojalitet som vi har möjlighet att existera som förening. Det är avgörande för Samhällsbyggarnas framtid 
att både värva och vårda sina medlemmar. 
 
På förra årsmötet beslutades att fastställa oförändrade medlemsavgifter. Emellertid gjordes tillägget att 
föreningen kan uppmuntra och inrätta funktion för medlemmar som vill att stötta och betala mer än 
medlemsavgift för att stärka ekonomin. Därpå fördes en diskussion om seniorrabatten borde slopas. Det 
vill säga den avgiftsreducering som sker när medlemmen fyller 66 år och istället för 650kr betalar 350kr. 
Mötet bad styrelsen att överväga detta inför förslag om avgifter för 2022. 
 
En ambition för år 2021–2022 är att aktivt arbeta för att hitta fler ingredienser i föreningens “intäkts-
cocktail”. Denna består i dagsläget av medlemsintäkter, utbildningsverksamhet, event och partnerskap. 
Dock har det rådande läget under pandemin vid flertalet tillfällen lett till att utbildningar eller evenemang 
behövt ställas in eller skjutas upp vilket inneburit uteblivna intäkter. Medlemsintäkter är mer långsiktiga 
och bygger på medlemmarnas förtroende om att vi som förening på lång sikt kan generera medlemsnytta.  
 
Av dem som betalade sin medlemsavgift i Samhällsbyggarna under 2020 var knappt 800 seniorer. Om 
samtliga av dessa istället betalat full avgift hade detta inneburit ytterligare intäkter på 270 000kr. Detta 
förutsätter att denna grupp upplever att vi kan förvalta deras medlemsavgift och således kvarstannar som 
medlemmar. Skulle detta inte vara fallet skulle det istället inneburit både förlorade medlemmar. För att 
undvika detta behöver förändrade avgiftsnivåer föregås av en ordentlig diskussion vid årsmötet. 
 
Styrelsens ambition under 2021–2022 är att intensifiera arbetet med att engagera våra medlemmar och 
skapa värde. Utifrån detta föreslår styrelsen att seniorrabatten slopas.  
 
Propositionen lyder: 
 

• Styrelsen föreslår följande avgiftsnivåer för år 2022: 
• Ordinarie medlem: 650 kr 
• Yrkesverksam medlem, första fem åren efter studierna: 350 kr 
• Studentmedlemskap: kostnadsfritt 

 
 


