
 

 

 

 

Proposition från styrelsen till årsmötet  

Gratis medlemsavgift för ungdomar 16-20 år 

 

Årsmötet 2020 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ”utreda frågan om gratis medlemsavgift för 

ungdomar under 18 år, med hänsyn bland annat till föreningens nuvarande medlemsstrategi och 

dataskyddsförordningen GDPR.”  

En utredning genomfördes av kansliet och diskuterades i styrelsen hösten 2020. Resultatet av 
utredningen och diskussionerna är att det är styrelsens förslag att införa ett gratis medlemskap för unga 
16–20 år.  

Genom det treåriga skolprojektet 2020-2022 (våren 2023) möter Fair Action många potentiella 
medlemmar i en ny målgrupp: gymnasieelever. Vi vill självklart både inspirera och underlätta för 
medlemskap för unga och anser att ett gratis medlemskap skulle öppna dörren för längre engagemang i 
föreningen.   

Fair Actions medlemsstrategi lyfter ett huvudsyfte – att medlemmar förmedlar föreningens budskap-  
och tre andra positiva effekter av medlemsarbetet: ökad lojalitet bland de som stöttar Fair Action, mer 
legitimitet vid till exempel ansökningar om bidrag och ökade intäkter från medlemsavgifter.  

Vi anser att tre av dessa stärks genom införandet av ett gratis medlemskap för unga, och att det fjärde, 
ökade intäkter för föreningen är mindre viktigt då vi i nuläget inte har medlemmar under 18 år.  

Vi anser att spridningen av Fair Actions budskap i detta fall är mer värt för föreningen än de 
eventuella intäkter vi går miste om.  

Vi anser att vi bör ha en lägsta ålder på 16 år eftersom det med en längre åldersgräns skulle bli för 
mycket arbete med att få in målsmans godkännande, och att vi vill vara säkra på att vi följer nuvarande 
GDPR-lagstiftning. Vi anser att ett gratis medlemskap bör gälla upp till 20 år eftersom vi då kan vara 
säkra på att alla vi kommer i kontakt med på gymnasieskolorna kan bli medlemmar. 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar  

att införa ett gratis medlemskap för unga 16-20 år.  


