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Till FRIIs årsmöte 23 maj 2019 

§19-20 Fastställande av medlemsavgift  
 

§19a – Fastställande av fast medlemsavgift för ordinarie medlemskap  

FRII har idag en medlemsavgift i två delar, en fast och en rörlig. Den fasta medlemsavgiften är 

för närvarande 3 000 kr per år. Den fasta medlemsavgiften föreslås kvarstå för ordinarie 

medlemmar för 2020. 

 

§19b – Fastställande av fast medlemsavgift för associerat medlemskap  

Under förutsättning att årsmötet har beslutat om införande av associerat medlemskap lämnar 

styrelsen förslag till årsmötet om medlemsavgifter för de två medlemskategorierna. 

Medlemsavgift för en instegsmedlem bör vara högre än den lägsta möjliga avgiften för ordinarie 

medlemmar eftersom det ska finnas ett ekonomiskt incitament till att bli ordinarie medlem. 

Medlemsavgift för en stödmedlem föreslås vara en fast avgift som är högre än för instegsmedlem 

då majoriteten av de aktuella medlemmarna är relativt stora organisationer. Nivån speglar den 

nivå andra paraplyorganisationer inom civilsamhället har som medlemsavgift från associerade 

medlemmar.  

 

Instegsmedlem 

En instegsmedlem måste uppfylla kraven för ordinarie medlemskap men har små intäkter 

(<1 162 500 kronor = 25 prisbasbelopp). Lägsta avgift för ordinarie medlem är 6 000 kronor.  

Förslag på medlemsavgift för en instegsmedlem är 9 000 kr per år.  

 

Stödmedlem 

Stödmedlemskap är för de organisationer som har allmännyttiga ändamål och samlar in medel 

men som inte uppfyller kraven för ordinarie medlemskap.  

Förslag på medlemsavgift för en stödmedlem är 15 000 kr per år. 

 

Förslag till beslut 

FRIIs styrelse föreslår årsmötet att: 

- besluta om oförändrad fast medlemsavgift för ordinarie medlem för 2020. 

- besluta om att införa en fast medlemsavgift för instegsmedlem på 9 000 kr från 2019. 

- besluta om att införa en fast medlemsavgift för stödmedlem på 15 000 kr från 2019.  
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§20 – Fastställande av rörlig medlemsavgift för 2020 

Den rörliga medlemsavgiften grundar sig på storleken av insamlingen i medlemsorganisationen.  

Denna avgift är för närvarande 0,15 procent av insamlade medel med en lägsta avgift om 3 000 

kr och en högsta om 90 000 kr per år. Den rörliga medlemsavgiften föreslås kvarstå för ordinarie 

medlemmar för 2020. 

 

Förslag till beslut 

FRIIs styrelse föreslår årsmötet att: 

- besluta om oförändrad rörlig medlemsavgift för ordinarie medlem för 2020. 


