FÖRSLAG
MEDLEMSAVGIFTER &
FAMILJEPRIS
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 15.

Förslag på medlemsavgifter och familjepris
Bakgrund
På riksstämman tar ombuden beslut om kommande års medlemsavgifter, i detta fall för
åren 2023 och 2024. Riksstämman 2020 beslutade att höja medlemsavgifterna samt
införa en ny medlemskategori – Senior – från det år man fyller 75 samt att helt ta bort
barnmedlemskapet. Avgiftshöjningen genomfördes 2021 medan nya kategorin Senior
samt borttagandet av barnmedlemskap pausades på grund av pandemin. Arbetet med
kategorierna har nu återupptagits och ska implementeras senast slutet av december
2022.
Styrelsen anser inte att det ska göras någon höjning av medlemsavgifter eller
familjepris för kommande period. Med det sagt önskar styrelsen ändå att det ska finnas
ett utrymme att göra förändringar om något oförutsett skulle inträffa. Styrelsen önskar
därför få ett mandat att vid särskilda skäl kunna fatta beslut om en avgiftshöjning inom
de ramar som stämman fattat beslut om.
Syfte med att styrelsen ges mandat till eventuell höjning
Medlemsintäkterna är en viktig del av STFs ekonomi och därmed handlingsutrymme.
Vi har höga ambitioner i vårt hållbarhetsarbete och vi vill att ännu fler människor ska
ha möjlighet att upptäcka Sverige. 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. Vi har förhoppningsvis precis lagt en pandemi bakom
oss. En pandemi som slog hårt mot STFs ekonomi. För att ha en beredskap om något
oförutsett skulle hända anses det vara betydelsefullt att stämman ger styrelsen ett visst
handlingsutrymme att höja medlemsavgifterna.
En sådan höjning skulle då ske inom ramen för nedanstående belopp.

Medlemskategori Ålder
Vuxen
Senior
Ungdom

26 - 74 år
75 år 16 - 25 år

Barn

5 - 15 år

Avgift 2022

Mandat att
Notering
höja med x kr

345 kr
225 kr
195 kr

30 kr
10 kr
10 kr

Införs årsskiftet 2022/2023

Kategorin avskaffas årsskiftet 2022/2023

Maxbelopp medlemsavgifter för ett hushåll:
Familjepris

550 kr

Maxpriset för ett hushåll med en till två
60 kr vuxenmedlemmar, obegränsat antal barn och
ungdomar på samma adress

Med anledning av ovan föreslår STFs styrelse riksstämman att besluta
-

att medlemsavgifterna för perioden 2023/2024 är oförändrade.

-

att ge styrelsen mandat att om särskilda skäl föreligger fatta beslut om en
höjning av medlemsavgifterna inom de ramar som riksstämman angett.

