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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.  

Del 1 – Seniorernas avgift  

Efter förslag från ett antal medlemmar beslutades det på̊ förra årsmötet att seniorrabatten skulle 
slopas. När medlemsavgiften sedan aviserades så väckte den förändrade avgiften starka reaktioner 
hos många seniorer. Styrelsen beslutade då att kalla till ett extra årsmöte för att pröva frågan på 
nytt. Extra mötet valde då att återinföra seniorrabatten under 2022. De seniorer som redan hade 
betalat den högre avgiften erbjöds då att få den överskjutande delen återbetald. Många seniorer 
valde dock att efterskänka den överskjutande delen och vissa valde att flytta det överskjutande 
beloppet som till godo inför nästa års avisering.  

Åsikterna kring storleken på seniorernas avgift är delade. Vissa jobbar vidare trots att de har passerat 
pensionsåldern och betalar gärna ordinarie avgift. Andra har varit medlemmar större delen av livet 
och kvarstår som medlemmar endast av nostalgiska skäl och önskar därför att seniorrabatten förblir 
oförändrad. En seniormedlem har inte varit lika med pensionär, utan rabatten har dragits av 
automatiskt från och med det år medlemmar har fyllt 66 oavsett om man fortsatt varit yrkesverksam 
eller inte. 

Styrelsen har nu kommit fram till ett förslag på upplägg där man vill erbjuda seniorer möjlighet till 
fortsatt rabatt under 2023 i form av en valfri pensionärsrabatt från och med det året man fyller 66 
och som behöver anges av medlemmen själv.  

 

Del 2 – Ny medlemskategori  

En viktig del i föreningens utveckling och existens är att även fortsättningsvis behålla de medlemmar 
man har idag men också att öka antalet medlemmar framöver. Medlemskapet i föreningen är 
personligt men betalas i många fall av arbetsgivaren. I vissa fall är detta upplägg inte möjligt och 
önskemål har inkommit om att kunna erbjuda serviceavgift för företag och organisationer som 
alternativ till medlemsavgiften. Styrelsen och kansliet har utrett denna fråga och även konsulterat en 
jurist.  
 
Styrelsens förslag på upplägg blir att ytterligare en medlemskategori införs, ett så kallat 
gruppmedlemskap där medlemsavgiften är kostnadsfri. Detta upplägg kan erbjudas större företag 
och organisationer enligt överenskommelse. I dessa fall avläggs då en serviceavgift där det ingår viss 
service enligt överenskommelse samt medlemskap på individnivå. Styrelsen lägger stor vikt vid att 
den personliga kontakten på individnivå kvarstår.  
Styrelsen tror att denna kompletterande medlemskategori kan medföra en ökning av antalet 
medlemmar i framtiden.  
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Propositionen lyder:  

 
Styrelsen föreslår följande medlemskategorier och avgifter för 2023 

 
Medlemskategorier och avgifter  

 
• Ordinarie medlem – 650 kr 

• Pensionärsmedlem (valfritt från och med det år du fyller 66 år) – 350 kr 

• Studentmedlemskap – kostnadsfritt 

• Yrkesverksam första fem åren efter studierna – 350 kr 

 

Ny medlemskategori och avgift 
 

Styrelsen föreslår att följande ny kategori införs:  

Gruppmedlemskap för anställda hos större företag/myndigheter/kommuner/organisationer  

Serviceavgift 800 kr exkl moms per ansluten anställd – eller enligt överenskommelse 

Medlemsavgift – 0 kr 

 
 
 


