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Förslag på medlemsavgift och familjepris 

Bakgrund 

På riksstämman tar ombuden beslut om kommande års medlemsavgifter, i detta fall för 

åren 2021 och 2022. Styrelsens förslag till Riksstämman 2020 är en höjning av samtliga 

kategorier samt maxavgiften för ett hushåll, det så kallade familjepriset1. De senaste 

årens Riksstämmor har gett styrelsen mandat att höja medlemsavgifterna inom ett visst 

givet intervall, men mandatet har inte utnyttjats. Den senaste reella förändringen av 

medlemsavgifterna ägde rum för 13 respektive 11 år sen. 2007 ändrades avgiften för 

vuxenmedlemmar och 2009 övriga medlemskategorier samt familjepriset. 

Syfte med höjning av medlemsavgifterna 

STF är en förening med ytterst liten andel externa bidrag. Det gör oss självständiga och 

att vi har rådighet över vår egen utveckling. Vi är också en förening med ambitioner, 

inte minst visar årets motioner till Riksstämman det. Vi har höga ambitioner i vårt 

hållbarhetsarbete och vi vill att ännu fler människor ska ha möjlighet att upptäcka 

Sverige. Idéerna är många och utvecklingspotentialen stor. Men idéerna kostar pengar 

att genomföra. Vi har också ett stort behov av kapital för att underhålla föreningens 

fastighetsbestånd, men också för att utveckla och uppdatera vår IT-infrastruktur och 

våra system för ökad effektivitet, mindre administration och för att möta framtida behov 

hos medlemmar och gäster. De satsningar vi har gjort de senaste åren för att få ut fler 

grupper i naturen – t ex Vandringsprojektet, Tillsammansverksamheten, Fjälluffa och 

Allemansrättsskolan - har bidragit till att stärka vår relevans som förening, men är 

också aktiviteter som vi kunnat göra tack vare externa bidrag. För att fortsätta utveckla 

vår verksamhet – utan att bli beroende av externa bidrag - och samtidigt kunna göra 

nödvändiga investeringar i såväl fastigheter som IT-infrastruktur behöver vi öka våra 

egna intäkter. 

Förslag till nya medlemsavgifter 

Styrelsens förslag är en höjning av medlemsavgifterna till beloppen enligt tabell nedan. 

De fyra senaste riksstämmorna (2012, 2014, 2016 och 2018) har gett styrelsen mandat 

att höja men detta mandat har aldrig utnyttjats. Nu har föreningen behov av en höjning 

utifrån de satsningar som behöver göras och utifrån den prisutveckling som varit under 

alla dessa år då höjningar inte har skett. Styrelsen bedömer att tidpunkten för en höjning 

 
1 Familjepriset, maxpriset för ett hushåll med en till två vuxenmedlemmar, obegränsat antal barn och 

ungdomar på samma adress 



 
 

 

är god då STF har stärkt sin position som förening, vilket minskar risken för negativa 

effekter på medlemsutvecklingen.  

Medlemskategori  Avgift idag Förslag ny avgift 

Vuxen  (26 år -)  295 kr  345 kr (+ 50 kr) 

Ungdom  (16 - 25 år)  150 kr  195 kr (+ 45 kr) 

Barn  (5 - 15 år)   30 kr  50 kr  (+ 20 kr) 

Maxbelopp medlemsavgifter för ett hushåll: 

Familjepris   450 kr 550 kr    (+ 100 kr) 

Vuxen, höjning 50 kronor till 345 kronor 

Styrelsen föreslår riksstämman att höja medlemsavgift för vuxen med 50 kronor till 345 

kronor. Nuvarande medlemsavgift har varit detsamma sen 2007. 

Ungdom, höjning 45 kronor till 195 kronor 

Styrelsen föreslår riksstämman att höja medlemsavgift för ungdom med 45 kronor till 

195 kronor. Nuvarande medlemsavgift har varit detsamma sen 2009.  

 
Av cirka 26 000 ungdomsmedlemmar ingår 75 procent i ett hushåll med fler 

medlemmar och av alla ungdomsmedlemmar är det nära 4 800 hushåll där de själva 

betalar sina medlemsavgifter. 

Barn, höjning 20 kronor till 50 kronor 

Styrelsen föreslår riksstämman att höja medlemsavgift för barn med 20 kronor till 50 

kronor. Nuvarande medlemsavgift har varit detsamma sen 2009.  

 

STF har cirka 23 000 barnmedlemmar fördelade på cirka 12 800 hushåll. Av dessa 

hushåll hart runt 2 200 hushåll betalat medlemsavgiften för barn, övriga hushåll har 

tagit del av familjepriset.  

Familjepris, höjning med 100 kronor till 550 kronor 

Styrelsen föreslår riksstämman att höja familjepriset med 100 kronor till 550 kronor. 

Nuvarande familjepris har varit detsamma sen 2009.  

 

Med denna höjning motsvarar familjepriset en medlemsavgift på 275 kronor per 

medlem i ett hushåll om två vuxna.  

  



 
 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 

- att höja medlemsavgiften för vuxen till 345 kr från och med år 2021 

- att höja medlemsavgiften för ungdom till 195 kr från och med år 2021 

- att höja medlemsavgiften för barn till 50 kr från och med år 2021 

- att höja familjepriset till 550 kr från och med år 2021 


