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Förbundsstyrelsens förslag – Förslag om medlemsavgifter 
 
 
Bakgrund 
Neuroförbundets styrelse beslutade år 2016 att lyfta fram fem frågeställningar för 
beslut till förbundskongressen år 2017. 
 

- Medlemsavgifter och attraktivt medlemskap 
- Paraplyorganisation 
- Samordnad opinionsbildning och framtida regionindelning 
- Föreningslivet imorgon 
- Stadgefrågor 

 
Under senhösten och vintern utarbetade arbetsgrupper bestående av kanslipersonal, 
förbundsstyrelse och representanter från föreningslivet förslag inom respektive 
område/frågeställning. Dock med undantag av frågeställningen Stadgefrågor som 
hanterades av kansliet eftersom en stor del av den är beroende av förslagen i de 
andra frågorna.  
 
På förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2017 fastställdes förslag inom 
respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de sex regionala 
konferenser som genomfördes i februari och mars. 
 
Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i maj lydelsen i de förslag 
som behandlas på förbundskongressen. 
 
Under arbetets gång har en del ändringar gjorts i såväl rubriker som innehåll av 
förslagen. Frågeställningen om medlemsavgifter och attraktivt medlemskap omfattar 
nu endast medlemsavgifter. Paraplyorganisation och föreningslivet imorgon är nu 
hopslagen till föreningsliv. Samordnad opinionsbildning står på egna ben och den 
framtida regionindelningen är inte längre aktuell och för att särskilja stadgefrågor från 
den punkt på dagordningen som heter stadgeändringar har namnet ändrats till 
demokrati. 
 
De frågeställningar som läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i 
påverkanstorg är: 
 

- Medlemsavgifter 
- Föreningslivet imorgon 
- Samordnad opinionsbildning 
- Demokrati 
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Medlemsavgifter 

                       
Bakgrund 
Förbundets strävan de senaste kongresserna har varit att minska antalet nivåer på 
medlemsavgifterna, för att nå fram till enhetliga avgifter oavsett vilken förening man 
tillhör. Efter förbundskongressen 2013 fastställdes det att medlemsavgiften för 
huvudmedlem år 2018 kommer vara 340 kr alternativt 380 kr. Avgiften för 
närståendemedlem är fastställd till 200 kr.  
 
 
Beskrivning 
Frågan om våra medlemsavgifter hör enligt förbundsstyrelsen direkt ihop med 
verksamhetens innehåll och våra resurser. Då intäkterna från medlemsavgifterna är 
en av våra största intäktskällor, så kommer en förändring av avgifterna att påverka 
innehållet i vår verksamhet. Detta gäller både förbundet och föreningarna. 
 
Vi bör vara tydliga med att vi endast har ett enda medlemskap, och att avgiften för 
detta medlemskap är detsamma oavsett var man bor i Sverige. Om en person är 
anhörig till en redan befintlig medlem så får hen en rabatterad medlemsavgift som vi 
kallar ”anhörigmedlem”, där tidningen Reflex inte ingår i avgiften. Villkoret är att man 
lever i samma hushållsgemenskap, dock ej nödvändigtvis att man är skriven på 
samma adress. Som medlem eller anhörigmedlem kan man även välja att engagera 
sig i vår verksamhet, ex inom föreningarna. Vill man i stället stödja vår verksamhet 
allmänt menar förbundsstyrelsen att man med fördel kan vara givare, framför att vi 
inför ett särskilt stödmedlemskap. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att om vi inför en enhetlig medlemsavgift, så kan detta 
underlätta för oss när vi kommunicerar medlemsavgifterna, framför allt till de som i 
dag inte är medlem. I vår kommunikation bör vi även fokusera på medlemsavgiftens 
storlek per månad.  
 
En svårighet vad gäller Neuroförbundets ekonomi är att kunna budgetera för fyra år 
framåt. Våra statsbidrag kan ändras uppåt eller nedåt, testamenten till förbundet har 
visat sig mycket svårbudgeterade, och storleken på den årliga utdelningen från 
Poskodlotteriet (om f.n. 7 miljoner kronor årligen) är på förhand omöjlig att veta. Då vi 
lever i ett snabbt föränderligt samhälle är det enligt förbundsstyrelsen viktigt att 
kommande förbundsstyrelse, även under kongressperioden, får mandat att inom 
vissa ramar kunna justera medlemsavgiften, så väl uppåt som nedåt 
 
Förbundsstyrelsen anser att vi bör förändra benämningarna. Förbundsstyrelsen 
föreslår att begreppet ”huvudmedlem” bör ersättas med endast ”medlem”, då detta är 
ett enklare begrepp. Personer med såväl neurologisk diagnos som de utan diagnos 
ska, liksom är fallet i dag med huvudmedlemmar, kunna bli medlem.  
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Förbundsstyrelsen föreslår även att den nuvarande medlemskategorin 
”närståendemedlem” tas bort, och ersätts med ”anhörigmedlem”. Förbundsstyrelsen 
menar att det bättre stämmer överens med språkbruket både bland allmänheten 
liksom med Socialstyrelsens definition. För att få teckna ett rabatterat 
anhörigmedlemskap bör det, precis som i dag, förutsättas att det finns en ordinarie 
medlem att vara anhörigmedlem till. 
 
 
Vad betyder förslaget för medlem? 
En avgift för medlem (tidigare huvudmedlem) på 360 kr per år innebär att vissa får en 
höjd medlemsavgift medan andra får en sänkt avgift år 2019 jämfört med år 2018. 
För medlemmar i 27 lokalföreningar innebär förslaget en höjd avgift, med 20 kronor 
per år. För medlemmar i resterande 51 lokalföreningar innebär förslaget en sänkt 
avgift, med 20 kronor per år. Ett fokus på medlemskap månadsvis via autogiro 
innebär att man kan bli medlem, och även frånträda, medlemskap när som helst. 
 
För anhörigmedlem (tidigare närståendemedlem) föreslås avgiften bli 180 kr per år 
from år 2019. Detta innebär en sänkning from år 2018 med 20 kr per år.  
 
 
Vad betyder förslaget för föreningarna? 
I förslaget ang. avgiften för medlem på 360 kronor (tidigare huvudmedlem) föreslås 
föreningens del av avgiften bli 168 kr. Beroende på hur stor medlemsavgiften är 2018 
kommer vissa föreningar få en ökad del av avgiften 2019, medan andra får en något 
lägre del. De ekonomiska konsekvenserna för föreningarna varierar från -14 000 till + 
8 000 per år jämfört med 2018, baserat på lika antal medlemmar som i dag. 
 
När det gäller anhörigmedlemskapet så får den sänkning förbundsstyrelsen föreslår 
endast små ekonomiska konsekvenser, då hela 74 av dagens 78 föreningar i 
dagsläget har 50 närståendemedlemmar eller färre. 
               
 
Vad betyder förslaget för riksförbundet? 
I arbetsgruppens förslag ang. avgiften för medlem på 360 kronor föreslås 
riksförbundets del bli 192 kronor. Detta innebär en minskad intäkt på 8 kronor per 
medlem jämfört med år 2018. Baserat på antalet huvudmedlemmar idag, ca 11 500 
st, innebär det en minskad intäkt om ca 92 000 kr. 
 
När det gäller anhörigmedlemskapet innebär förslaget ca 26 000 kr i minskad intäkt 
för riksförbundet, baserat på dagens medlemsantal. 
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Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta 
 

- att ersätta nuvarande begreppet huvudmedlem med medlem 
- att från och med år 2019 har Neuroförbundet en enhetlig medlemsavgift för 

medlem, om 30 kronor per månad (360 kr per år) 
- att förbundets del av avgiften för medlem är 192 kronor per år (dvs 16kr/mån) 

 
 
 

- att ersätta nuvarande begreppet närståendemedlem med anhörigmedlem 
- att från och med år 2019 har Neuroförbundet en enhetlig medlemsavgift för 

anhörigmedlem, om 15 kronor per månad (180 kr per år) 
- att förbundets del av avgiften för anhörigmedlem är 96 kronor per år (dvs  

8 kr/mån) 
 
 
 

- att förbundsstyrelsen, vid oförutsedda händelser, får mandat att under åren 
2019–2022 justera medlemsavgiften för medlem, uppåt eller nedåt, med 
maximalt 20 kr per år 

- att förbundets del av sänkning eller höjning av avgiften för medlem är ca 
hälften av detta belopp 
 

 
 

- att förbundsstyrelsen, vid oförutsedda händelser, får mandat att under åren 
2019–2022 justera medlemsavgiften för anhörigmedlem, uppåt eller nedåt, 
med maximalt 20 kr per år 

- att förbundets del av sänkning eller höjning av avgiften för anhörigmedlem är 
ca hälften av detta belopp 
 

 

 

 

 




