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Medlemsavgifter  
 
Intention 
Att genom en höjd avgift öka Neuros resurser och möjliggöra för fortsatt stöd till föreningar, lokalt 
engagemang, nätverk och medlemsverksamhet. 
 
Bakgrund 
Att öka medlemsavgiften är aldrig ett självändamål för en medlemsförening och heller inte ett lätt 
beslut att fatta. En höjning måste alltid vägas mot nuvarande och potentiella medlemmars 
betalningsförmåga och innehållet i medlemskapet. 
 
Vid kongressen 2017 togs beslut om införandet av en enhetlig medlemsavgift på 360 kr/år för 
ordinarie medlem och 180 kr/år för anhörigmedlem. Den enhetliga avgiften infördes 2019. Den 
medlem som vill vara med i fler än en förening kan betala en årlig tilläggsavgift om 168 kr/år per 
extra förening för ordinarie medlem och 84 kr/år per extra förening för anhörigmedlem. 
 
Det har både i motioner från kongressen 2021 och under översynen framkommit önskemål om ett 
ökat stöd till föreningar, länsförbund (regionförbund) och medlemsverksamhet. Det finns också en 
förståelse för att detta kräver resurser. 
 
Den ekonomiska utvecklingen har lett till att löner och andra utgifter har stigit de senaste åren. 
Förbundskansliet och förbundsstyrelsen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att minska 
utgifterna genom exempelvis byte av lokaler och neddragning av personal. Försök har också gjorts att 
söka medel och projekt men det blir allt svårare då till exempel allt fler föreningar ska dela på 
statsbidrag och Postkodlotteriets bidrag. 
 
Om avgiften till Neuro hade följt prisutvecklingen som i övriga samhället, enligt prisindex, hade 
avgiften idag varit 585 kr/år för ordinarie medlem och 295 kr/år för anhörigmedlem. En sådan kraftig 
ökning bedömer förbundsstyrelsen inte som rimlig men en höjning behövs. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför med utgångspunkt i de diskussioner som förts under 
organisationsöversynen att medlemsavgiften i Neuro höjs till 420 kr/år (35 kr/månad, 1,17 kr/dag) 
för ordinarie medlemmar och till 216 kr/år (18 kr/mån, 59 öre/dag) för stödmedlemmar. 
Föreningarnas intäkter förändras inte i och med höjningen. Ökningen från de höjda 
medlemsavgifterna föreslås gå till riksförbundet för att stödja föreningar, länsförbund 
(regionförbund), lokalt engagemang, nätverk och medlemsverksamhet. 
 
Förslag till beslut från förbundsstyrelsen 

• att avgiften för ordinarie medlem höjs till 420 kr/år. 
• att avgiften för stödmedlem höjs till 216 kr/år. 
• att ökningen från de höjda medlemsavgifterna tillfaller riksförbundet. 
• att förändringen av medlemsavgiften börjar gälla från 2024. 


