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Datum 
2020-09-24 
 
Sida 1 

 

Förbundsstyrelsens förslag till 
ekonomi 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

1. Förslag medlemsavgifter 
Förbundsstyrelsen föreslår att nuvarande 
avgiftsmodell behålls med tillägg av första att-
satsen för år 2021–2022. 
 
Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet 
besluta: 
 
att      om prisbasbeloppet höjs år 2021 och/eller 

2022 ska medlemsavgiftens högsta och 
lägsta nivå beräknas utifrån 2020 års 
prisbasbelopp.  
Om prisbasbeloppet sänks för 2021 och 
eller 2022 är det lägre beloppet som styr 
beräkningen av medlemsavgiften. 

 
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 

Behandlingsgruppen har beaktat alla synpunkter 
som inkommit från smågrupperna som skrivits in i 
VoteIT. 
 
Behandlingsgruppen föreslår förbundsmötet  
att    besluta i enlighet med förbundsstyrelsens 

förslag, dvs 
 
att      om prisbasbeloppet höjs år 2021 och/eller 

2022 ska medlemsavgiftens högsta och 
lägsta nivå beräknas utifrån 2020 års 
prisbasbelopp.  
Om prisbasbeloppet sänks för 2021 och 
eller 2022 är det lägre beloppet som styr 
beräkningen av medlemsavgiften. 

 
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 

 
 
 
 

Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 

 
 
att      om prisbasbeloppet höjs år 2021 och/eller 

2022 ska medlemsavgiftens högsta och 
lägsta nivå beräknas utifrån 2020 års 
prisbasbelopp.  
Om prisbasbeloppet sänks för 2021 och 
eller 2022 är det lägre beloppet som styr 
beräkningen av medlemsavgiften. 

 
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 
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Förbundsstyrelsens förslag till 
ekonomi 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

 
 
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 
          verksamhetskostnader (12 månader om man 
          har egen anställd personal) 
 
Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har 
en inkomst över a-kassans tak av Visions 
inkomst-försäkring som idag kostar 14 kr/månad i 
extra medlemsavgift.  
 
Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt 
besluta om differentierade 
avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om 
synnerliga skäl föreligger.  
 

 
 
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 
          verksamhetskostnader (12 månader om man 
          har egen anställd personal) 
 
Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har 
en inkomst över a-kassans tak av Visions 
inkomst-försäkring som idag kostar 14 kr/månad i 
extra medlemsavgift.  
 
Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt 
besluta om differentierade 
avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om 
synnerliga skäl föreligger.  
 

 
 
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 
          verksamhetskostnader (12 månader om man  
          har egen anställd personal) 
 
Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har 
en inkomst över a-kassans tak av Visions 
inkomst-försäkring som idag kostar 14 kr/månad i 
extra medlemsavgift.  
 
Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt 
besluta om differentierade 
avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om 
synnerliga skäl föreligger.  
 
 
 

2: Förbundsstyrelsens förslag till beslut FM 
2020 gällande avsättning till konfliktfonden 
 
Styrelsen förslår att ingen avsättning sker till 
konfliktfonden under åren 2021–2022. 
 

 
 
Behandlingsgruppen föreslår förbundsmötet  
 
 
 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 

behandlingsgruppens förslag, dvs 
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Förbundsstyrelsens förslag till 
ekonomi 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet 
besluta: 
 
att 25 mnkr av konfliktfondens avkastning  
       årligen under perioden 2021–2022 ska  
       tillskjutas verksamheten 
 
att eventuella överskott av verksamhetsresultatet  
       kan användas till framtida verksamhet 
 
att återstående resultat från kapitalförvaltningen + 
     ./. bokslutsdispositioner och skatt under  
     perioden 2021–2022 tillförs fonderade medel,  
     att  använda för större satsningar med direkt 
     koppling till Visions mål  
 
att ingen avsättning därmed sker till konflikt- 
     fonden under åren 2021–2022 

att    besluta i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, dvs 
 
att 25 mnkr av konfliktfondens avkastning  
       årligen under perioden 2021–2022 ska  
       tillskjutas verksamheten 
 
att eventuella överskott av verksamhetsresultatet  
       kan användas till framtida verksamhet 
 
att återstående resultat från kapitalförvaltningen + 
     ./. bokslutsdispositioner och skatt under  
     perioden 2021–2022 tillförs fonderade medel,  
     att  använda för större satsningar med direkt 
     koppling till Visions mål  
 
att ingen avsättning därmed sker till konflikt- 
     fonden under åren 2021–2022 

Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
att 25 mnkr av konfliktfondens avkastning  
       årligen under perioden 2021–2022 ska  
       tillskjutas verksamheten 
 
att eventuella överskott av verksamhetsresultatet  
       kan användas till framtida verksamhet 
 
att återstående resultat från kapitalförvaltningen +  
     ./. bokslutsdispositioner och skatt under  
     perioden 2021–2022 tillförs fonderade medel,  
     att  använda för större satsningar med direkt 
     koppling till Visions mål  
 
att ingen avsättning därmed sker till konflikt- 
     fonden under åren 2021–2022 

 
 


