Stockholm, 25 april 2019
Till föreningen Fair Action, årsmötet den 15 maj 2019

Proposition från styrelsen till årsmötet gällande medlemsavgift
Fair Action är i behov av fristående och långsiktig finansiering för att ytterligare kunna
utveckla och förbättra vårt arbete. Ett sätt att öka föreningens intäkter är att höja
medlemsavgiften som idag är relativt låg. Avgiften om 100 kr/år har inte höjts sedan
föreningen startade. Genom att ha en högre medlemsavgift visar föreningen även sina
medlemmar att dess arbete är värdefullt och att medlemmarnas insats är viktig för föreningen.
Inom ramen för föreningens medlemsstrategi är målet att öka medlemsantalet de närmaste
åren. Om medlemsantalet ökar innebär en högre medlemsavgift även en ännu större ökning av
intäkter. Dagens administrationskostnad i form av medlemspremien och porto (personal ej
inräknad) uppgår till 80 kr per medlem.
I linje med medlemsstrategin planerar föreningen under 2019 att införa ett nytt administrativt
system för medlemshantering. Detta har många fördelar som exempelvis att det frigör
arbetstid från kansliet och även underlättar betydligt för föreningen att behålla tidigare
medlemmar, vilket tidigare har varit en stor utmaning. Systemet innebär dock en löpande
kostnad om ca 7500 kr per år samt en uppstarts- och utbildningskostnad 2019 på ca 10 000 kr.
Vid en jämförelse med liknande mindre ideella organisationer (Latinamerikagrupperna,
Jordens vänner, Afrikagrupperna och Svalorna Latinamerika) visar det sig att Fair Actions
medlemsavgift i dagsläget är väldigt låg. Ett medlemskap i Fair Action kostar 100 kr per år
vilket kan jämföras med 240-290 kr per år för liknande organisationer.
I dagsläget finns även möjligheten att välja ett livslångt medlemskap för en engångssumma
om 1000 kr. Om den årliga medlemsavgiften höjs anser styrelsen att även denna bör höjas.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar:
-

Att medlemsavgiften höjs till 240 kr per person och år från och med 1 januari
2020 med undantag för studenter, ungdomar under 26 år, pensionärer och
arbetssökande för vilka medlemsavgiften höjs till 120 kr/år från 1 januari 2020.

-

Att medlemsavgiften för livslångt medlemskap höjs till en engångssumma om
1500 kr.
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