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Vägvalskonferens
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Neuros medlemmar

• 88 % är medlem och 12 % är anhörigmedlem

• 67 % är kvinnor och 33 % är män

• 52 % bor i Götaland, 36 % bor i Svealand och 13 

% bor i Norrland

• 24 % är medlemmar i någon av de tre 

storstadsföreningarna; Neuro Stockholm, Neuro 

Göteborg och Neuro Malmö 
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Cirka 11 % av medlemmarna är 45 år 

eller yngre

Cirka 50 % av medlemmarna är 65 år 

eller äldre

Cirka 50 % av alla nya medlemmar är 

60 år eller äldre

Cirka 60 % av alla avslutade 

medlemmar är 65 år eller äldre
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Riksförbundets 
finansiering

• Förmånstagare Postkodlotteriet 7 msek (mer 

medlemsavgifter och gåvor = större bidrag)

• Statsanslag 5,5 msek (fler medlemmar = större 

bidrag)

• Gåvor 3-4,5 msek

• Medlemsavgifter 2 msek

• Olika bidrag från extrena stiftelse 2 msek

• Annonsering 0,5 sek
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2. Medlemskap

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

http://sciforschenonline.org/membership.php
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Bakgrund • 2013 – enhetlig medlemsavgift

• Om medlemsavgiften hade följt prisindex hade 

medlemsavgiften idag varit 585 kr för medlem och 292 

kr för anhörig

• Om inflation på 3 % årligen (lokal, löner med mera) har 

kostnadsökningen varit cirka 40 %

• Medlemsavgiften till det gemensamma har inte höjts 

på mer än 15 år
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Antagande nummer 1

Ingen förändring

Medlemsavgiften behålls oförändrat, dvs 360 kr 

för medlem och 180 kronor för anhörigmedlem. 

Samma fördelning av medlemsavgiften mellan 

föreningar och riksförbund

Konsekvenser:

Om en fortsatt indexuppräkning på cirka 3 % per 

år så motsvarar det cirka 750 tkr per år (ungefär 

en heltidstjänst).

Svårt att bibehålla service från riksförbundet till 

medlemmar och föreningsliv år efter år, något 

kommer behöva prioriteras bort.
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Förslag från organisationsöversynen

Medlemsavgiften höjs och tillfaller riksförbundet, i 

enlighet med förslaget från 

organisationsöversynen. 90 % väljer en förening 

första året och 70 % väljer en förening andra 

året. Samtidigt sker en liten medlemsökning på 

ett par procent.

Konsekvenser:

År 1: Minskade medlemsavgifter till föreningarna 

med 10 %, motsvarande 197 tkr, vilket motsvarar 

cirka 0,25 heltidstjänst på riksförbundet

År 2: Minskade medlemsavgifter till föreningarna 

med ytterligare 20 %, motsvarande 422 tkr, vilket 

motsvarar drygt 0,5 heltidstjänst

Detta inklusive en medlemsökning motsvarar en 

heltidstjänst 

Antagande nummer 2
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Organisation Medlemsavgift Antal 
anställda

Antal 
medlemmar

Juridisk 
rådgivning

Diagnosstöd Föreningsstöd It-support Föreningsbidr
ag

Tidning

Neuro 360/180 15 12 500 Ja, ingår Ja, ingår Ja, 
motsvarande 
113 kronor

Ja, 
motsvarande 
27 kronor

Ja 
motsvarande 
40 kronor

Ja, ingår

STROKE-
Riksförbundet

215 4 8 300 Ja, ett samtal 
sedan kostar 
det

Nej Nej Nej Ja, 
motsvarande 
10 kronor 

Ja

Parkinson-
förbundet

300 3 9 000 Nej Ja Nej Nej Nej Ja

Reumatiker-
förbundet

250 26 43 900 Nej Ja Nej Nej Nej Ja, ingår

Riksförbundet 
- HjärtLung

200 20 35 000 Nej Nej Ja Ja Nej Ja

DHR 300 (+20-30 till 
lokalförening) 
eller 400

15 8 300 Ja, delvis Nej Ja, 
motsvarande 
ca 50 kronor

Nej Ja, 
motsvarande 
24 kronor

Ja
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3. Organisering av 
föreningslivet
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Föreningarnas 
finansiering

Beror på storlek!
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Omsättning över 100 tkr

Medlemsavgiften står för mellan 10-15 %

Omsättning under 100 tkr

Medlemsavgiften står för mellan 35-50 %
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Föreningarnas 
finansiering, 
forts.

Bidrag

Bidrag från externa stiftelsen (Radiohjälpen, Neurofonden, 

Eugeniastiftelsen med flera)

Deltagaravgifter

Kommunbidrag

- Går ibland tillbaka till kommunen för lokalhyra och 

liknande



14

Länsförbundens 
finansiering 
idag

Regionbidrag - villkor mellan de 

olika regionerna skiljer sig kraftigt 

åt

Deltagaravgifter
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Region-
föreningar och 
bidrag

Kan regionföreningar söka regionbidrag? Troligtvis – ja

Gemensamma krav på öppet medlemskap, demokratisk 
organisation, partipolitiskt obunden och att det ska vara en 
förening som har organisationsnummer, stadgar, medlemmar, 
årsbokslut eller motsvarande, dvs egentligen samma sak som 
Neuroförbundet begär in på riksnivå.

Olika krav kan vara krav på medlemskap i en rikstäckande 
organisation, samarbeta med andra organisationer i regionen, 
antal medlemmar, verksamhet i flera kommuner inom regionen 
samt att regionstödet bara får stå för en viss del av föreningens 
finansiering.

Sammanfattningsvis blir slutsatser att det är svårt att 
överblicka konsekvenserna men för att kunna fortsätta söka 
bidrag måste det finnas föreningar – nätverk fungerar inte.


