
Proposition angående medlemsavgift för seniorer 
 
Bakgrund:  
På årsmötet 2020 fördes en diskussion kring att slopa avgiftsreduceringen som ges till 
seniorer (medlem som fyllt 66 år). Detta främst som en del i arbetet att stärka föreningens 
ekonomi. Avgiftsreduceringen har inneburit att seniorer i stället för 650 kr betalat 350 kr. 
Styrelsen fick i uppdrag att till påföljande årsmöte presentera ett förslag. På årsmötet 2021 
presenterades det nya förslaget som innebar att avgiftsreduceringen för seniorer slopas från 
och med 2022. Detta bifölls av årsmötet.  
 
Efter att medlemsavgiften för 2022 aviserats till medlemmarna har Samhällsbyggarnas kansli 
mötts av starka reaktioner från många seniorer som är missnöjda med och oförstående till 
höjningen av medlemsavgiften. Flera seniorer har dessvärre valt att avsluta sina 
medlemskap eller aviserat att de vill avsluta sina medlemskap om avgiften höjs.  
 
Styrelsen bedömde att man behövde agera snabbt på dessa reaktioner för att säkerställa att 
man fortsätter att vårda föreningens mest värdefulla resurs, medlemmarna, på bästa möjliga 
sätt. Styrelsen beslutade att ge anstånd att betala avgiften till sista februari 2022 för de 
seniorer som ännu inte hade betalt sin avgift. Därefter har styrelsen diskuterat frågan och 
kommit fram till att frågan om medlemsavgift för 2022 bör prövas igen av medlemmarna, 
varför styrelsen kallat till ett extra möte. 
 
Proposition: 
Styrelsen har tagit de reaktioner som uppstått kopplat till den ökade avgiften för seniorer på 
största allvar. Styrelsen önskar ge samtliga medlemmar möjlighet att återigen göra sin röst 
hörd i denna fråga. Därför föreslår styrelsen att under ett extra möte pröva frågan om 
medlemsavgift för seniorer för 2022 igen. 
 
Del 1:  
Extra mötet bör ta ställning till om  

1. Avgiftsnivåerna som beslutades på årsmötet 2021 för 2022 ska kvarstå:  
Ordinarie medlem: 650 kr 
Yrkesverksam medlem, första fem åren efter studierna: 350 kr 
Studentmedlemskap: kostnadsfritt 
(ingen avgiftsreducering för seniorer) 
 

eller 
2. Avgiftsnivåerna för seniorer för 2022 ska justeras.  

 
Del 2: 
Om extra mötet anser att punkt 2 ovan ska tillämpas, alltså att beslutet från årsmötet 2021 
ska ändras och avgiftsnivåerna ska justeras så föreslår styrelsen följande: 

- Att avgiftsreduceringen för seniorer från 650 kr till 350 kr återinförs för 2022. 
- Att mötet uppdrar åt styrelsen och kansliet att på lämpligt sätt administrera och 

genomföra återbetalning till de seniorer som önskar få den överskjutande delen på 
300 kr återbetald.  


