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Förslag beslut medlemsavgifter och 
avsättning till konfliktfond
Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende:

 Medlemsavgifter
 Modell för avsättning till konfliktfonden

I bilaga 1 finns en rapport, Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 2017-2018, där du kan läsa mer om bak-
grunden till förbundsstyrelsens förslag.

Förslag medlemsavgifter
Förbundsmötet beslutar om modell för medlemsavgifter på varje ordinarie förbundsmöte. Den avgiftsmodell 
som fastställdes på förbundsmötet 2012 och 2014 grundade sig på förslaget från den avgiftsutredning som 
tillsattes på förbundsmötet 2008. 

Vision har tre olika avgifter till förbundet. Förbundsavgift 1 är den avgift medlemmar som tillhör en avdelning 
betalar. Utöver detta betalar de en lokal avgift till avdelningen. Förbundsavgift 2 betalas av de som är medlem-
mar i klubbar. Utöver denna avgift betalar de en lokal avgift till klubben. Förbundsavgift 3 betalas av de som 
är medlemmar i allmänna klubbar.

Förbundsstyrelsen föreslår att avgiftsmodellen behålls utan förändringar år 2017-2018.

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta:

att  medlemsavgiften ska baseras på erhållen lön/ersättning

att  Förbundsavgifterna ska vara enligt följande: 
Förbundsavgift 1: 1,00%, 
Förbundsavgift 2: 1,16%  
Förbundsavgift 3: 1,21%

att högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet

att lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet / 5

att avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en 
procentuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna

att rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders medlemsintäkter 
(12 månader om man har egen anställd personal)

Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har en inkomst över a-kassans tak (f.n 20 900 kr/månad) av 
Visions inkomstförsäkring som idag kostar 16 kr/månad i extra medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja avgifts-
befrielse om synnerliga skäl föreligger.



Förslag avsättning till konfliktfond
Konfliktfonden är en förutsättning för att Vision ska vara en stark avtalspart. Förbundet ska ha resurser för 
att kunna driva kraven i flera på varandra följande avtalsrörelser.

Inga strejkmedel har dock betalats ut till medlemmar sedan 1995.  Tittar vi ytterligare bakåt i tiden var 
dåvarande SKTF i strejk tre gånger; under åren 1980, 1986 och 1995. Totalt sett betalades ca 97 mnkr ut till 
medlemmarna under dessa tre strejker.

Vision står inför fortsatt stora utmaningar och det är av största vikt att vi når de målsättningar som förbunds-
mötet sätter upp och att vi även kommande år fortsätter att vara ett modernt förbund som växer. För att 
kunna ta tillvara på denna möjlighet krävs fortsatta satsningar, både för att utveckla medlemserbjudandet 
men också för att kunna nå ut och rekrytera våra målgrupper.  

Styrelsen ser också att värdet av förbundets konfliktfond är tillräckligt för Visions behov i närtid.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att ingen avsättning sker till konfliktfonden under åren 2017-2018.

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta:

 att  25 mnkr av konfliktfondens avkastning årligen under perioden 2017-2018 ska tillskjutas verksamheten
 
 att  eventuella överskott av verksamhetsresultatet kan användas till framtida verksamhet

 att  återstående resultat från kapitalförvaltningen ./. skatt under perioden 2017-2018 tillförs fonderade  
               medel, att använda för större satsningar med direkt koppling till Visions mål

 att  ingen avsättning därmed sker till konfliktfonden under åren 2017-2018
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