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Förslag om medlemsavgifter i HRF år 2017–2020
HRFs medlemsavgift för huvudmedlemmar är sedan den 1 januari 2015
300 kronor per år. Denna summa är jämförbar med avgiften hos många
liknande medlemsorganisationer. Förbundsstyrelsen anser inte att det finns
anledning att föreslå en förändring av avgiften för huvudmedlem inför
kongressperioden 2017–2020.
HRF erbjuder i dag många olika typer av medlemskap, vilket medför
komplicerad administration och gör att blivande medlemmar ibland upplever
att det är svårt att få grepp om de många alternativen. Att förenkla och
förtydliga de kategorier av medlemskap som erbjuds skulle kunna underlätta
medlemsvärvning och leda till att fler väljer att ansluta sig till HRF.
HRF-kongressen 2012 beslutade att införa en maxavgift för familjer, för att
större familjer inte ska drabbas av höga kostnader vid medlemskap i HRF.
Förbundsstyrelsen anser att det är rimligt att höja maxavgiften med 20 kronor,
eftersom denna avgift omfattar obegränsat antal familjemedlemmar.
Avgiften för ungdomar under 18 år har under många år legat konstant på 50
kronor. Likaså har avgiften för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), så kallade
”familjemedlemmar”, varit oförändrad i många år och ligger på 75 kronor. En
höjning av avgiften för ungdomar med 25 kronor skulle likställa den med
avgiften för vuxna anhöriga, vilket skulle förenkla HRFs medlemskapsutbud.
HRFs maxavgift för familjer gör att ingen familj drabbas hårt av en höjning av
ungdomsavgiften.
Höjningarna föreslås tillfalla föreningarna, som då får ett ekonomiskt tillskott.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att kongressen beslutar att medlemsavgifter till HRF under kongressperioden
2017–2020 ska vara:

300 kronor för huvudmedlem (vuxen person, 18 år eller äldre, som är
medlem i förening)
300 kronor för direktmedlem (ansluten direkt till riksförbundet)
375 kronor för två personer i samma familj som är medlemmar i förening
420 kronor för tre eller flera personer i samma familj som är medlemmar i
förening
75 kronor för en person under 18 år som är medlem i förening eller
direktmedlem
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att kongressen beslutar att fördela avgiften för medlemmar enligt följande:
Avgift (kr)

Fördelning (kr)
Förbund

Distrikt

Förening

Huvudmedlem
(18 år eller äldre)

300

100

80

120

Två i samma familj
(huvudmedlem och
anhörig)

375

100

80

195

Maxavgift för familj
(tre eller flera i samma
familj)

420

100

100

220

75

-

-

75

300

300

-

-

Ungdom
(under 18 år)
Direktmedlem

