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Förslag till ny medlemskategori Senior 

Bakgrund 

STF har 23 500 medlemmar som är 75 år och äldre. Av dessa har 75 procent varit 

medlemmar i 10 år eller mer. Många har betydligt fler år som medlem än så bakom sig. 

Detta är med andra ord en väldigt lojal grupp. STF får med jämna mellanrum 

synpunkter från denna grupp som handlar om att STF borde ha en lägre medlemsavgift 

för äldre medlemmar. Argumenten för detta handlar om att inkomsten från pensionen 

minskar i takt med åren som pensionär och att många som kommit upp i denna ålder 

inte tar del av STFs medlemsförmåner i samma utsträckning som tidigare. 

 

När förslaget till nya medlemsavgifter för 2021 – 2022 togs fram fördes ett resonemang 

kring målgruppen +75 år. Bland STFs alla medlemmar är det sannolikt i denna grupp 

som risken att en höjd medlemsavgift leder till medlemsbortfall är störst. För att 

motverka detta och för att visa denna målgrupp uppskattning för mångårig lojalitet 

väcktes tanken på en ny medlemskategori – Senior.  

Syfte med ny medlemskategori 

STFs medlemsbas brukar bestå av drygt 20 procent medlemmar som värvats under året 

och knappt 80 procent som förnyat sitt medlemskap. Bland 75-åringar och äldre var det 

knappt fem procent som värvades under 2019, resterande hade förnyat sitt medlemskap. 

Syftet med att införa en ny medlemskategori för medlemmar det år man fyller 75 år, är 

att ge äldre medlemmar en lägre medlemsavgift än för övriga vuxna. Ett 

seniormedlemskap signalerar att STF uppskattar dessa medlemmars lojalitet och ger 

fler äldre medlemmar möjlighet att fortsätta sitt medlemskap trots att 

medlemserbjudandet kanske inte längre utnyttjas på samma sätt som tidigare. 

Förslag till ny medlemskategori - senior 

Styrelsen föreslår riksstämman att fatta beslut om en ny medlemskategori – Senior - 

som gäller för medlemmar från det år de fyller 75 år. Medlemskategorin föreslås införas 

från 2021. Den föreslagna avgiften är 225 kr. Med en medlemsavgift på 225 kr för 

enskild senior blir summan för hushåll med två äldre 450 kr, d v s på samma nivå som 

dagens familjepris, vilket många hushåll med två personer utnyttjar. Förslaget hänger 

ihop med styrelsens förslag om att höja medlemsavgifterna och den ekonomiska 

möjligheten att införa en ny medlemskategori för Seniorer bygger på att de 

föreslagna avgiftshöjningarna för övriga kategorier går igenom.  



 
 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att från och med 2021 införa en ny medlemskategori – Senior – som gäller för 

medlemmar från det år de fyller 75 år. 

- att medlemsavgiften för Senior sätts till 225 kr för 2021. 

 


