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Rapport och proposition medlemsavgifter
Bakgrund
Kongressen 2021 fattade beslut om att utreda vilka hinder för medlemskap som finns 
för unga under 18 år och personer som saknar personnummer eller bankkonto samt 
undersöka ett införande av ett kostnadsfritt medlemskap till unga under 18 år och per-
soner som saknar bankkonto. Dessutom har Förbundsstyrelsen gett Förbundskansliet 
i uppdrag att utreda övriga medlemsavgifter till propositionen kring medlemsavgifter 
till kongressen 2023. 

I rapporten presenteras först utredningen av hinder för medlemskap och införande av 
kostnadsfritt medlemskap. Därefter presenteras utredningen av övriga medlemsavgif-
ter.  Anledningen till att dessa båda utredningar samlas i en rapport är att dessa utred-
ningar hänger ihop och att ett helhetsgrepp kring medlemsavgifterna behöver tas.

Avslutningsvis, innan bilagan, följer propositionen, det vill säga förslagen till beslut om 
medlemsavgifter.

Till grund för denna utredning ligger förutom förslagen till beslut även en omvärldsa-
nalys rörande medlemsavgifter. Nedan beskrivs översiktligt hur Förbundskansliet gått 
tillväga i arbetet med utredningen:

 ●Vi har undersökt hur en mängd andra medlemsorganisationer har gått tillväga 
vad gäller införande av kostnadsfritt medlemskap, samt nivån på deras eventuella 
reducerade medlemsavgifter och ordinarie medlemsavgifter. 

 ●Tillsammans med leverantören av vårt medlemssystem Bonigi har vi undersökt hur 
vi skulle kunna integrera ett kostnadsfritt medlemskap med olika flöden i med-
lemssystemet och via olika medlemsformulär.  

 ●Förbundskansliet har tillsatt arbetsgrupper med en mängd olika kompetenser för 
att undersöka olika aspekter av medlemsavgifterna.  

Del 1. Utredning av ett kostnadsfritt medlemskap 
Hinder för medlemskap och hur dessa kan lösas 
Inledningsvis är det viktigt att tydliggöra att vi här pratar om olika grupper med delvis 
olika hinder för att bli medlem. Dels har vi unga under 18 år bestående av personer 
som har personnummer, men det finns även vissa under 18 år som saknar personnum-
mer. Personnummer behövs inte för att starta ett bankkonto, det räcker att det finns 
svenska eller utländska identitetshandlingar eller andra dokument som bedöms tillför-
litliga. Detta innebär att bland dem som saknar personnummer finns personer som har 
bankkonto och kan ha praktiska och ekonomiska möjligheter att betala för medlem-
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skapet. Denna grupp utgörs av till exempel utbytesstudenter eller utländska med-
borgare som jobbar i Sverige men också av till exempel vissa asylsökande. En annan 
grupp utgörs av personer som varken har personnummer eller bankkonto, till exempel 
papperslösa och vissa asylsökande. 

Efter att ha analyserat processen för att bli medlem i dagsläget för både unga under 18 
år och de som saknar personnummer eller bankkonto har utredningen identifierat flera 
hinder för medlemskap. Hindren handlar dels om att personer som saknar person-
nummer måste ta kontakt med vår medlemsservice för att bli medlem. Dessutom är 
betalningen för de av dessa som saknar bankkonto (exempelvis papperslösa och vissa 
asylsökande) samt för omyndiga personer ofta svår eller inte ens möjlig att genomfö-
ra på egen hand utan att vara beroende av målsman eller annan vuxen. Även om det 
finns möjlighet för personer under 18 år att starta ett bankkonto, få ett betalkort samt 
BankID och Swish måste omyndiga alltid ha målsmans godkännande för att få tillgång 
till dessa saker. Målsman måste alltså inte nödvändigtvis godkänna eller känna till be-
talningen till RFSU även om den har möjlighet att se/styra den omyndiges betalning-
ar via kontoutdrag, föräldraspärr osv. I ett tidigare skede krävs dock ändå målsmans 
godkännande för att få tillgång till betalmöjligheterna. En målsmans godkännande kan 
naturligtvis för vissa vara oproblematiskt, men beroende på familjeförhållanden och 
på grund av att sexualitet för många ses som ett känsligt ämne kan ett medlemskap 
i RFSU vara något som en inte vill visa öppet för en målsman. Detta behöver vi som 
organisation ha respekt för genom att försöka möjliggöra ett medlemskap utan invol-
vering av målsman. Att behöva någon annans tillåtelse för att bli medlem går dessutom 
emot individens självbestämmande och emot stadgeformuleringen kring att medlem-
skap handlar om ett aktivt ställningstagande.

Eftersom vi vill vara en tillgänglig och inkluderande medlemsorganisation argumente-
rar därför analysen av hinder för att RFSU:

 gör det enklare att bli medlem för personer som saknar personnummer men som 
har bankkonto och möjlighet att betala för ett medlemskap genom att de kan bli 
medlem genom att fylla i ett formulär utan krav på personnummer istället för att 
behöva kontakta medlemsservice.  

 ●inför ett kostnadsfritt medlemskap för personer som förutom personnummer även 
saknar bankkonto samt för unga under 18 år eftersom hindrena för dessa grupper 
är svåra att komma runt utan ett kostnadsfritt medlemskap. 

Gruppen med bankkonto och betalmöjligheter ska alltså betala för medlemskapet 
enligt utredningen. Principen bakom detta är att medlemmar som har praktiska och 
ekonomiska möjligheter att betala för medlemskapet ska göra det. I kongressbeslutet 
kring att undersöka ett kostnadsfritt medlemskap står det skrivet att målgruppen för 
kostnadsfritt just är de som saknar bankkonto vilket exemplifieras med asylsökande/
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papperslösa. Intentionen bakom kongressbesluten är alltså inte att erbjuda kostnads-
fritt medlemskap för utländska medborgare som arbetar i Sverige eller utbytesstuden-
ter. Det skulle kunna ses som orättvist om utländska studenter erbjuds kostnadsfritt 
medlemskap medan svenska studenter behöver betala för det. Båda dessa grupper är 
istället fria att vid behov välja det reducerade medlemskapet. 

Konsekvenser och vinster med ett kostnadsfritt medlemskap
Ekonomiska konsekvenser
Ett införande av ett kostnadsfritt medlemskap för personer under 18 år och utan 
bankkonto skulle medföra minskade medlemsintäkter och ökade kostnader. Eftersom 
vi inte har någon förbundsavgift går medlemsintäkterna oavkortat till lokalförening-
arna. Dessutom betalar RFSU-förbundet ut ett basbidrag på 100 kr per medlem till 
lokalföreningarna. För att inte nedvärdera de kostnadsfria medlemmarna anser ut-
redningen att vi bör göra på samma sätt för dem. I dagsläget har RFSU dock enbart 
40 medlemmar under 18 år och 41 medlemmar utan personnummer. Detta betyder 
att påverkan på lokalföreningarnas ekonomi skulle bli ytterst marginell jämfört med i 
dagsläget. Påverkan av uteblivna medlemsintäkter skulle dock bli större om vi skulle 
få till en stark tillväxt av medlemsantalet hos dessa målgrupper jämfört med samma 
tillväxt om dessa målgrupper istället betalat den reducerade avgiften. Samtidigt skulle 
en sådan tillväxt leda till ökade kostnader för förbundet och ökade intäkter för lokal-
föreningarna i form av utbetalning av basbidrag.

För att hantera de negativa ekonomiska konsekvenserna av ett kostnadsfritt med-
lemskap tänker vi dels att vi inte har medlemmar för att finansiera vår verksamhet 
utan för detta har vi insamlingen och andra finansieringskällor. Vad gäller intäkter från 
medlemskapet är en del av strategin kring medlemsavgifterna dessutom att det ska 
vara enkelt för de medlemmar som kan betala mer än medlemsavgiften att göra det i 
samband med medlemsinbetalningen. Detta så att det ska vara enkelt för medlemmar 
att ge oss ett extra ekonomiskt stöd. En viktig ideologisk utgångspunkt för hela arbe-
tet kring medlemsavgifter är att varje medlem ska kunna betala det som passar dennes 
förutsättningar och att ekonomi inte ska vara ett hinder för medlemskapet. Vi tror att 
vi som medlemsorganisation tjänar på detta i längden.

Risker vad gäller säkerhet och missbruk
Det finns även vissa potentiella säkerhetsrisker med att införa ett kostnadsfritt med-
lemskap. Utan krav på medlemsavgift kan trösklarna hos våra meningsmotståndare för 
att gå med i syfte att ta över organisationen eller en lokalförening sänkas. Ett över-
tagande av högerextremister skedde i fredsorganisationen PeaceWorks som har ett 
kostnadsfritt medlemskap, men i slutändan segrade dock den demokratiska processen 
i PeaceWorks. Inom RFSU har vi redan rutiner där vi håller extra koll på medlemsan-
talet inför årsmötena och med ett kostnadsfritt medlemskap kommer dessa rutiner 
skärpas ytterligare. Exempelvis genom att löpande hålla koll på antalet nya medlem-
mar med kostnadsfritt medlemskap. 
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Ett av de bästa skydden mot att bli kuppade är dock att öka vårt medlemsantal och 
engagemang i stort. Detta skulle göra det svårare för ett gäng högerextrema att bilda 
majoritet och ta över en förening. 

Vidare finns en risk att personer som inte uppfyller kriterierna för det kostnadsfria 
medlemskapet ändå väljer det för att slippa betala för medlemskapet. Den ekonomis-
ka förlusten här blir lokalföreningens som inte får en medlemsavgift för medlemmen 
utbetald som de skulle ha fått med en betald medlem. Även om det är svårt att bedö-
ma hur stor risken för missbruk är ska den inte överdrivas. Väljer någon att bli medlem 
i RFSU är en sannolikt intresserad av RFSU:s frågor och då väljer sannolikt de flesta 
som är skyldiga att betala för medlemskapet att också göra det. För att minimera 
riskerna behöver vi hålla koll på nya medlemmar med ett kostnadsfritt medlemskap 
och om vi misstänker missbruk följa upp och hantera det exempelvis genom att införa 
kompletterande rutiner.  

Påverkan på stadgarna
Vid genomgång av stadgarnas paragrafer kring medlemskapet anser utredningen att 
de inte behöver ändras för att möjliggöra ett kostnadsfritt medlemskap. Detta gäller 
så länge kongressen fastställer att 0 kr per år utgör en av avgiftsnivåerna för medlem-
skapet och därmed måste dessa medlemmar aktivt välja 0 kr i avgift varje år för att ens 
medlemskap inte ska upphöra. De måste alltså aktivt förnya sitt medlemskap varje år  
även om inga pengar i praktiken överförs.

Innehåll i medlemskapet och vinster med ett kostnadsfritt medlemskap
Utredningen anser att samma eller motsvarande medlemsförmåner ska ingå i det kost-
nadsfria medlemskapet och att detta medlemskap på alla sätt ska ses som fullvärdigt 
och likställt det avgiftsbelagda medlemskapet förutom just avgiftsnivån. Centralt i 
RFSU:s upplysningsverksamhet är dock ett målgruppsanpassat tilltal. Därför är det 
viktigt att medlemmar får anpassade utskick. Som exempel på detta är inte Ottar skri-
vet för målgruppen under 18 år utan dessa medlemmar behöver få något målgrupp-
sanpassat istället.  

 Ett inriktningsmål i Sextanten handlar dessutom om att RFSU ska fortsätta växa som 
medlemsrörelse. I dagsläget skulle förändringarna kring ett kostnadsfritt medlemskap 
dock enbart beröra ett fåtal av våra medlemmar. Å andra sidan argumenterar just det 
faktum att vi har så få medlemmar i dessa målgrupper för behovet att se över om vi 
kan göra det enklare för dem att bli medlem i RFSU. Det finns också tydliga berörings-
punkter mellan medlemskap för dessa grupper och inriktningen av Sextanten och 
andra viktiga utvecklingsprocesser kring antirasism, tillgänglighet, material till perso-
ner som inte har svenska som modersmål samt kring att stärka ungas engagemang och 
delaktighet i RFSU. Vidare är marginaliserade och ofta diskriminerade grupper viktiga 
för RFSU:s verksamhet och därför kan det ses som självklart att det ska vara enkelt för 
dessa grupper att bli medlem i RFSU. 
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Vinsterna för RFSU som organisation med att införa ett kostnadsfritt medlemskap 
är att eliminera hinder för medlemskap så det skulle bli mer tillgängligt, transparent 
och enkelt för unga under 18 år samt för dem utan bankkonto att bli medlem i RFSU. I 
kombination med riktade åtgärder kring att fylla medlemskapet med innehåll exem-
pelvis utskick och riktade engagemangsmöjligheter som målgrupperna själv får vara 
med och ta fram, samt riktad rekrytering av dessa målgrupper skulle detta kunna leda 
till fler medlemmar från dessa målgrupper, fler engagerade medlemmar, mer verksam-
het av och för dessa målgrupper samt en ökad representation av dessa målgrupper på 
kongresser, i styrelser etc. I kombination med en mängd andra insatser kan alltså ett 
kostnadsfritt medlemskap för dessa målgrupper i förlängningen bidra till att RFSU blir 
en mer inkluderande organisation med större mångfald som är relevant för fler och 
med mer och bredare verksamhet. Detta skulle även kunna leda till långsiktiga ekono-
miska vinster för RFSU. Gör vi medlemskapet mer relevant för unga personer kommer 
många av dessa stanna kvar även när de måste betala för medlemskapet vilket kan 
leda till fler betalande medlemmar på sikt. Dessutom skulle en bredare verksamhet 
kunna leda till mer och bredare extern finansiering av vår verksamhet.

Slutsats och förslag
Utredningen argumenterar för att vinsterna med att införa ett kostnadsfritt medlem-
skap är så betydande att riskerna och de negativa konsekvenserna inte är skäl nog 
till att inte införa detta medlemskap. Slutsatsen här bekräftar således slutsatsen från 
föregående del och utredningen föreslår därför att RFSU inför ett kostnadsfritt med-
lemskap för unga under 18 år och personer utan bankkonto.

Del 2 Utredning av övriga medlemsavgifter
Ordinarie medlemsavgift
RFSU har inte justerat den ordinarie medlemsavgiften på många år. Samtidigt har 
RFSU infört en reducerad medlemsavgift och i utredningen om kostnadsfritt medlem-
skap ovan föreslås att RFSU även inför ett sådant. Därför är det viktigt att RFSU tar ett 
helhetsgrepp kring medlemsavgifterna och även utreder en justering av den ordinarie 
medlemsavgiften.

Medlemsavgifter hos andra organisationer
Vi har undersökt medlemsavgiften hos 19 andra av civilsamhällets mer kända med-
lemsorganisationer se bilaga “Medlemsavgifter hos andra organisationer”. Detta urval 
är inte på något sätt uttömmande eller vetenskapligt, men vi anser ändå metoden som 
adekvat för att ge oss en ungefärlig bild av medlemsavgifterna hos medlemsorganisa-
tioner som på olika sätt liknar vår.

Den genomsnittliga ordinarie medlemsavgiften hos dessa organisationer är 246 kr och 
medianavgiften är 240 kr. De flesta organisationer ligger mellan 200-250 kr, även 
dem som liknar oss mer i vilken typ av organisation vi är och vilken typ av verksamhet 



RAPPORT OCH PROPOSITION MEDLEMSAVGIFTER

6 (12)

som vi bedriver (förutom RFSL som sticker ut med 100 kr i årlig ordinarie medlemsav-
gift). De som ligger högre och drar upp genomsnittsavgiften är Friluftsfrämjandet och 
Svenska Turistföreningen som delvis är en annan typ av organisation med inte minst 
andra medlemsförmåner. 

Påverkan på lokalföreningarnas ekonomi
OM en höjning av den ordinarie medlemsavgiften skulle leda till ett identiskt antal 
fullbetalande medlemmar skulle det leda till högre medlemsintäkter. Eftersom RFSU 
inte på länge haft någon förbundsavgift tillfaller hela medlemsintäkterna lokalfören-
ingarna. En höjning av medlemsavgifterna skulle alltså kunna stärka lokalföreningarna 
genom att ge dem mer fria medel. En höjning med 50 kr per fullbetalande medlem 
och ett identiskt medlemsantal leder exempelvis till 181 500 kr i ökade medlemsintäk-
ter för lokalföreningarna medan en höjning på 100 kr leder till en ökning på 363 000 
kr. För vår största förening skulle detta leda till 71 750-143 500 kr extra beroende på 
om vi höjer med 50 eller 100 kr och för vår minsta förening skulle detta leda till 1350-
2700 kr extra. 

Skulle antalet fullbetalande medlemmar efter höjningen öka skulle medlemsintäkter-
na följaktligen öka proportionerligt. Skulle antalet fullbetalande medlemmar till följd 
av höjningen sjunka skulle medlemsintäkterna i bästa fall inte öka lika mycket. Om av-
giften höjs med en tredjedel från 150 till 200 kr och antalet fullbetalande medlemmar 
minskar med mer än en fjärdedel skulle de totala medlemsintäkterna istället minska. 

Frågan om hur sambandet ser ut mellan en höjning av medlemsavgiften och lokalför-
eningarnas ekonomi är alltså inte alls på förhand given. Det beror naturligtvis på om 
medlemsantalet fortsätter öka trots höjningen eller om konsekvenserna av en höjning 
av medlemsavgiften blir färre medlemmar på totalen eller till färre fullbetalande med-
lemmar som ett resultat av att fler medlemmar byter från den ordinarie medlemsavgif-
ten till den reducerade. 

Andra konsekvenser att ta ställning till
Andra aspekter att väga in i beslutet är som vi nämnt tidigare att vi inte har höjt med-
lemsavgiften på länge och att vi länge haft en lägre medlemsavgift än många andra 
medlemsorganisationer. Dessutom har vi infört en reducerad medlemsavgift och före-
slår nu även ett kostnadsfritt medlemskap. Vidare är ett av målen i Sextanten att öka 
självfinanseringen av vår verksamhet.

Dessutom är medlemmarna RFSU:s största tillgång. Deras engagemang bär orga-
nisationen på flera nivåer; från lokala styrelser och aktivister till förbundsstyrelsens 
och valberedningens ledamöter. En relativt låg avgift är en av förutsättningarna för 
ett högre medlemsantal. Och ju fler vi är, desto mer kan vi göra. RFSU vill växa som 
medlemsrörelse och vill inte genom en högre medlemsavgift riskera att skrämma bort 
befintliga och potentiella medlemmar. 
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Sist men inte minst råder en ekonomisk kris. Uppringningen av de medlemmar som 
inte förnyat medlemskapet visade tydligt att medlemmarnas oro för den egna eko-
nomin gör att väldigt många nu känner att de måste skära bort allt som inte upplevs 
nödvändigt. Därför kommer vi under 2023 vid förnyelse av medlemskapet och vid 
nyrekrytering kommunicera det reducerade medlemskapet ännu tydligare i syfte att 
få medlemmar att hellre betala en reducerad medlemsavgift än att inte betala alls. En 
höjning av medlemsavgiften skulle förvisso träda i kraft först 2024, men det osäkra 
ekonomiska läget argumenterar för att att det inte är rätt läge att göra en större av-
giftshöjning.

Slutsatser och förslag
Vi har inte höjt medlemsavgiften på många år, samtidigt som vi infört en reducerad 
medlemsavgift för de som har begränsade ekonomiska resurser och är under 26 år. 
Vidare är förslaget att nu införa ett kostnadsfritt medlemskap för personer under 18 
år och för personer utan bankkonto. Vår medlemsavgift är dessutom lägre än de flesta 
andra medlemsorganisationer. Därför anser vi att en höjning av medlemsavgiften nu är 
på sin plats. Men med tanke på att vi inte höjt avgiften på så länge och att vi länge haft 
en lite lägre medlemsavgift samt att det råder en ekonomiska kris och eftersom vi vill 
växa som medlemsrörelse är vår rekommendation att vi inte gör en alltför stor höjning i 
dagsläget. För de medlemmar som har möjlighet att betala mer tror vi att det är bättre 
att göra det enkelt för dem att ge en extra gåva i samband med själva medlemsbetal-
ningen snarare än att höja medlemsavgiften alltför mycket för alla medlemmar och 
därigenom riskera skrämma bort medlemmar. 

Därför föreslår utredningen att RFSU höjer den ordinarie medlemsavgiften till 200 kr 
per år. Detta är i det nedre spannet av jämförbara organisationer men identiskt med 
medlemsavgiften för folkrörelser som Röda Korset och Rädda Barnen. 

Efter detta beslut får RFSU utvärdera vilka eventuella konsekvenser höjningen av 
medlemsavgiften får på medlemsantalet och lokalföreningarnas ekonomi och därefter 
på kommande kongresser se om vi vill justera den ordinarie medlemsavgiften ytterli-
gare.

Reducerad medlemsavgift
2017 beslutade kongressen att RFSU skulle införa en reducerad medlemsavgift på 50 
kr för de med begränsade ekonomiska resurser. Kongressen 2019 fattade tilläggsbe-
slutet att personer under 26 år skulle inkluderas i kategorin för den reducerade med-
lemsavgiften. Här utreder vi om även denna bör höjas.

Medlemsavgifter hos andra organisationer
Utav de 19 undersökta organisationerna erbjuder 13 en reducerad medlemsavgift 
(se bilagan nedan). Den genomsnittliga reducerade medlemsavgiften ligger på 94 kr 
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medan medianen är 100 kr. Räknar vi bort Friluftsfrämjandet och Svenska Turistfören-
ingen, som skiljer sig ganska mycket från RFSU, hamnar genomsnittet på 70 kr. Dessa 
siffror är dock svåra att jämföra rakt av då olika organisationer använder olika ålders-
gränser för den reducerade medlemsavgiften och medan några pratar strikt om ålder 
som gräns pratar andra om ekonomiska resurser.

Påverkan på lokalföreningarnas ekonomi
Avgiftsnivån i andra organisationer skulle kunna argumentera för en höjning av RFSU:s 
reducerade avgift. Hur lokalföreningarnas ekonomi skulle påverkas av en höjning beror 
dels på hur de befintliga medlemmar som idag har den reducerade medlemsavgiften 
agerar. Accepterar de höjningen och stannar kvar som medlem, går de ur eller väljer 
de det kostnadsfria medlemskapet trots att många i denna grupp inte har rätt till det? 

Dessutom beror utvecklingen av antalet reducerade medlemmar på hur personer som 
är intresserade av att bli medlem agerar; vilken avgiftsnivå väljer de? Eller avstår de 
helt från medlemskap eftersom de tycker att även den reducerade avgiften är för hög?

OM en höjning av den reducerade medlemsavgiften skulle leda till ett identiskt antal 
medlemmar i denna kategori (minus de medlemmar som föreslås erbjudas det kost-
nadsfria medlemskapet enligt förslaget ovan) skulle det leda till högre medlemsintäk-
ter. En höjning till 100 kr per reducerad medlem leder exempelvis till 59 650 kr i ökade 
medlemsintäkter för lokalföreningarna medan en höjning till 70 kr leder till en ökning 
på 23 860 kr. För vår största förening skulle detta leda till cirka 6 000-15 000 kr extra 
beroende på om vi höjer med 20 eller 50 kr och för vår minsta förening skulle detta 
leda till 160-400 kr extra. Skulle antalet reducerade medlemmar efter höjningen öka 
mer skulle medlemsintäkterna följaktligen öka proportionerligt. Skulle antalet redu-
cerade medlemmar till följd av höjningen sjunka skulle medlemsintäkterna i bästa fall 
inte öka lika mycket. Om avgiften höjs med en tredjedel från 50 till 70 kr och antalet 
reducerade medlemmar minskar med mer än en fjärdedel skulle medlemsintäkterna 
från medlemmarna med reducerad avgift istället minska. 

Andra konsekvenser att ta ställning till
Ett argument för att höja den reducerade medlemsavgiften skulle kunna vara just 
att vi föreslår en höjning av den ordinarie medlemsavgiften. Att höja den reducera-
de medlemsavgiften till 100 kr skulle innebära att den reducerade medlemsavgiften 
fortsätter vara 100 kr billigare än den ordinarie medlemsavgiften som utredningen 
föreslår. Men detta skulle också medföra att den reducerade medlemsavgiften blir 
halva priset av den ordinarie. I dagsläget är den ordinarie medlemsavgiften tre gånger 
högre. Vill vi göra samma procentuella höjning av den reducerade medlemsavgiften 
skulle den hamna på 67 kr, vilket är en ovanlig summa för en medlemsavgift. Här vore 
70 kr en mer “jämn” summa, vilket skulle innebära en höjning av den reducerade med-
lemsavgiften men vore ändå (precis som föreslås för den ordinarie medlemsavgiften) 
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en något lägre avgift än hos de flesta organisationer, vilket vore logiskt utifrån RFSU:s 
ambitioner att växa som medlemsrörelse.

Ett argument för att inte höja den reducerade medlemsavgiften alls är den pågående 
ekonomiska krisen. De med begränsade resurser har ju fått mindre ekonomiska mar-
ginaler och är känsligare än andra för prishöjningar särskilt nu när priserna i ekonomin 
i allmänhet stiger. Därför vore det en märklig tidpunkt att höja just den reducerade 
medlemsavgiften. Dessutom är det viktigt att se utredningens förslag till medlemsav-
gifter som en logisk helhet. Som ett alternativ till den föreslagna höjda (men fortfaran-
de relativt låga) ordinarie medlemsavgiften vore det önskvärt att ha kvar den reduce-
rade medlemsavgiften på samma låga nivå. Även förslaget ovan om det kostnadsfria 
medlemskapet för dem under 18 år argumenterar för att behålla avgiften för det 
reducerade medlemskapet på 50 kr. Detta så inte avgiften verkar alltför avskräckande 
för medlemmar som fyller 18 år och nu ska börja betala en avgift för medlemskapet. 

Slutsats och förslag 
Slutsatsen av utredningen är att det skulle kosta mer än det skulle smaka att höja den 
reducerade medlemsavgiften i detta läge. Utredningen föreslår att den reducerade 
medlemsavgiften ligger kvar på 50 kr per år på grund av den ekonomiska krisen, för 
att komplettera höjningen av den ordinarie medlemsavgiften, för att undvika att verka 
avskräckande för de som fyllt 18 år och för att en låg höjning av avgiften inte skulle ge 
RFSU så mycket i form av ökade intäkter. 

Förbundsavgift
Förbundsavgiften är den del av medlemsavgiften som riksförbundet kan avsätta för 
exempelvis administration. Under kongressen 2021 inkluderade propositionen kring 
medlemsavgifter inte något förslag kring förbundsavgiften utan det beslutades enbart 
kring vilken nivå medlemsavgifterna skulle ligga på. Förbundsavgiften har dock innan 
det länge legat på 0 kr. 

Medlemsavgifterna är en viktig inkomstkälla för många lokalföreningar. Eftersom lo-
kalföreningarna dessutom utöver medlemsavgifterna får ett basbidrag på 100kr/med-
lem vore det märkligt att samtidigt införa en förbundsavgift. Därför föreslår utredning-
en att RFSU inte inför en förbundsavgift. 

Medlemsavgift organisationsmedlemmar
Organisationsmedlemmar är ett utvecklingsområde som Förbundskansliet planerar 
att se över under 2023. Vi behöver ta fram en strategi kring hur vi ska arbeta med 
organisationsmedlemmar inklusive se över varför vi har organisationsmedlemmar, vad 
de tillför till organisationen och utifrån organisationsmedlemmarnas perspektiv se 
över varför det ligger i deras intresse att vara medlem i RFSU. Vi behöver fylla organi-
sationsmedlemmarnas medlemskap med innehåll och i strategin även inkludera hur vi 
ska arbeta med att rekrytera och behålla organisationsmedlemmar.
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Eftersom avgiftsnivåerna är starkt kopplade till vad en får ut av medlemskapet re-
kommenderar utredningen att vi inväntar detta utvecklingsområde innan vi ser över 
avgiftsnivåerna. 

Således föreslår utredningen att RFSU även under nästa mandatperiod har samma 
avgifter för organisationsmedlemmar.

Proposition medlemsavgifter 
Baserat på utredning av ett kostnadsfritt medlemskap samt kring utredningen av övri-
ga avgiftsnivåer presenteras här Förbundsstyrelsens beslutsförslag kring medlemsav-
gifterna. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

●att fastställa den ordinarie medlemsavgiften för enskilda medlemmar  
till 200 kr per år för 2024 och 2025

att fastställa den reducerade medlemsavgiften för enskilda medlemmar  
med begränsade ekonomiska resurser samt medlemmar mellan 18-25 år  
till 50 kr per år för 2024 och 2025

●att fastställa medlemsavgiften för unga under 18 år och de som saknar bankkonto  
till 0 kr per år för 2024 och 2025

att fastställa förbundsavgiften till 0 kr per år för 2024 och 2025 

●att fastställa medlemsavgiften för organisationsmedlemmar som organiserar  
färre än 10 000 medlemmar till 1000 kr per år för 2024 och 2025, samt

att fastställa medlemsavgiften för organisationsmedlemmar som organiserar  
fler än 10 000 medlemmar till 5000 kr per år för 2024 och 2025.
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Bilaga:  

Medlemsavgifter andra organisationer

   

  

     

BILAGA TILL RAPPORT OCH PROPOSITION MEDLEMSAVGIFTER

ÅRLIG (ORDINA-
RIE) MEDLEMS-

AVGIFT (KR)

ÅRLIG REDUCE-
RAD MEDLEMS-

AVGIFT

ORGANISATION KOMMENTAR

RFSL 100 0 100kr from 26 år, 0kr under 25, 10kr  
för asylsökande samt begränsad ekonomi

Naturskyddsföreningen 360 195 från 30kr/månad eller 360 kr/år  
(195 kr/år för dig under 26 år)

Röda Korset 200 0 200kr i medlemsavgift men 0- 30 år kan vara 
medlem gratis i rkuf och få medlemskapet i RK 
på köpet (sk rörelsemedlem)

Rädda Barnen 200 75 200kr/år. 75kr mellan 7-25 år

Djurens Rätt 240 100 från 240kr/år, 100kr till och med 25  
samt pensionär

Amnesty 240 0 från 20kr/månad (gratis under 18 år), 160kr/år 
18-20 år

Liberalerna 200 50 50kr under 26

Miljöpartiet 240 120 240kr/år, finns också 120kr reducerad avgift 
och 480kr/år får välja själv medlemsavgift 
ingen gräns vad gäller ålder/ekonomi etc, finns 
också gratis medlemskap under 27 år eller 
under 35 år som student om medlem i grön 
ungdom/gröna studenter
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BILAGA TILL RAPPORT OCH PROPOSITION MEDLEMSAVGIFTER

Män 240 100 240kr/år, 100kr reducerad avgift: ”Vi vill att 
alla ska kunna vara medlemmar, oavsett ekono-
misk situation. För dig som inte har möjlighet 
att betala ordinarie medlemsavgift har vi 
en reducerad medlemsavgift på 100 kr. Du 
behöver inte ange något skäl till att betala den 
lägre avgiften, du vet bäst hur din ekonomiska 
situation ser ut.”

Svenska  
turistföreningen

345 195 345kr vuxen (26+), 195kr ungdom (16-25), 
50kr barn (5-15 år)

Friluftsfrämjandet 380 180 VUXEN - 26 år och äldre 380kr,  
UNGDOM - 13-25 år 180kr,  
BARN - 0-12 år 110kr

Svenska 
Afghanistankomittén

280 120 120kr för de under 25 och studerande

Psoriasisförbundet 250

Astma och 
allergiförbundet 

250

Scouterna 180

Autism- &  
aspergerförbundet

265 210-320 kronor per år beroende  
på distriktsförening

Synskadades 
riksförbund

225 Beror på distrikt vanligast  
är mellan 200-250kr

Afrikagrupperna 240

Svenska Freds 240

Genomsnittlig 
medlemsavgift

246,0526316 94,33333333 

Median 240 100
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