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Förslag medlemsavgifter 
Förbundsmötet fastställer medlemsavgifter varje ordinarie förbundsmöte. 

Nuvarande avgiftsmodell, som gällt sedan verksamhetsåret 2013, grundar sig på 

den avgiftsutredning som tillsattes på förbundsmötet 2008. 

Vision har tre olika avgifter till förbundet. Förbundsavgift 1 är den avgift som 

medlemmar som tillhör en avdelning betalar. Utöver detta betalar de en lokal 

avgift till avdelningen. Förbundsavgift 2 betalas av dem som är medlemmar i 

klubbar. Utöver denna avgift betalar de en lokal avgift till klubben. 

Förbundsavgift 3 betalas av dem som är medlemmar i allmänna klubbar 

(avtalsklubbar och allmänna klubbar). Avgiften är en procentuell andel av 

erhållen lön/ersättning men av konkurrensskäl och för att alla medlemmar ska 

bidra till att täcka vissa kostnader, till exempel medlemskap i TCO och tidningen 

Vision som alla medlemmar får, så har avgiftsmodellen en maxavgift och en 

minimiavgift. 

En fördel med nuvarande avgiftsmodell är att den upplevs som solidarisk och 

rättvis eftersom avgiften är procentuell och baseras på erhållen lön/ersättning. 

Förbundsmötet föreslås 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. 

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 för de som har 

egen anställd personal). 

Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har en inkomst över a-kassans tak av 

Visions inkomstförsäkring som idag kostar 14 kr/månad i extra medlemsavgift. 

Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt att besluta om differentierade 

avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger. 


