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Motion om medlemsavgiften 
I dagsläget delas medlemsavgiften upp mellan riksförbundet och lokalföreningen där 
man är medlem. Uppdelningen är hälften var. Uppdelningen är oberoende av 
föreningarnas storlek eller ekonomi. 
 
En del lokalföreningar har egna kanslier med anställd personal. Det innebär en extra 
belastning på lokalföreningens ekonomi, samtidigt som det i många fall avlastar 
riksförbundets kansli, då många kanslier är självgående. 
 
Som ett stöd till lokalföreningar som kämpar med sin ekonomi och som samtidigt 
avlastar riksförbundets kansli, så föreslår vi att de lokalföreningar som har egna 
kanslier och som är mindre beroende av hjälp från riksförbundets kansli, 
kompenseras ekonomiskt genom en omfördelning av medlemsavgifterna. 
 
Yrkande 

• Att de lokalföreningar som har egna kanslier, och är mindre beroende av hjälp 
från riksförbundets kansli, ska få 75 % av medlemsavgifterna som betalas in 
till riksförbundet från medlemmarna i föreningen, i stället för som nu 50 %. 

 
• Att kongressen skickar med detta till den föreningsöversyn som 

förbundsstyrelsen föreslår, för så vitt det förslaget antas av kongressen. 
 

Motionen antagen av Neuro Stockholm, 2021-03-25 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion11 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Lise Lidbäck, Johan Gunnarson 
 
Motion om medlemsavgiften 
I enlighet med förbundets stadgar blir en person medlem i så väl förbundet som i en 
förening, det vill säga individen blir egentligen medlem i två föreningar. På samma 
sätt så är medlemsavgiften som en medlem betalar egentligen två avgifter till två 
föreningar, inte en avgift som delas mellan två föreningar. Detta syns inte minst vid 
anslutning till föreningar, då avgiften blir dels en avgift till förbundet och två avgifter till 
föreningarna, en till respektive förening.  
 
På kongressen 2017 fattades beslut om enhetlig medlemsavgift, vilket har 
implementerats under mandatperioden, helt i enlighet med förbundets stadgar som 
säger att: ”Ett fastställt belopp för varje betalande medlem utbetalas till föreningen.” 
Medlemsavgiften skulle inte styras av vilken förening utöver förbundet som 
medlemmen valde att bli medlem i. Vid skilda medlemsavgifter riskerar det att skapas 
en konkurrenssituation mellan olika föreningar, ett ”vi” och ”dem” som inte gagnar 
medlemmarna. 
 
Genom att införa olika nivåer på medlemsavgiften till förbundet blir frågeställningen: 
vem avgör hur mycket tjänster som ingår för föreningarna på de olika nivåerna? Hur 
många administratörer i olika system ska få utbildning och support? Vilket stöd ska 
ges till föreningar inom de olika nivåerna? Och vad händer om en förening vill ha mer 
stöd än vad som ingår? Ska då olika tjänster och service från förbundet ha en 
prislapp på sig, dvs vi bygger in köp- och säljorganisation?  
 
Motionärernas förslag riskerar även att föregripa den organisationsutredning som 
föreslås kongressen, där frågan kring medlemsavgift behöver tas med för att få en 
avgiftsstruktur som följer organisationen, oavsett vad det förslaget blir och då är det 
naturligt att även se över detta kring fördelning av medlemsavgift. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att avslå motionen. 
• Att frågan kring medlemsavgifter skickas med till föreslagen 

organisationsöversyn. 
 


