
Motion 9 - Avgifter till förbundet från föreningarna 

Sida 1 av 2 
 

 

Motion 9  
Avgifter till förbundet från föreningarna 
 
Inlämnad av 
Ledarna inom Räddningstjänsten 

Bakgrund 
Eftersom varje förening har olika förutsättningar att betala in avgifter som förbundet tar ut för 
olika tjänster och den är lika för alla oavsett om man är stor eller liten bör man ändra detta till 
att man betalar utefter storleken på föreningen (alltså antal medlemmar). 

Ledarna inom Räddningstjänsten yrkar att kongressen beslutar 
att  kongressen tar ett beslut att man betalar procentuellt för förbundets tjänster 
 utefter storleken på föreningen (antal medlemmar). 

 

Motionssvar 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna pekar på att de mindre föreningarna inte har samma möjligheter att köpa 
tjänster från förbundet som de stora föreningarna har.  

För närvarande finns bara en tjänst som kontinuerligt erbjuds föreningarna. Det är den 
ekonomitjänst som kansliet erbjuder. Till detta finns t ex några utbildningar och projekt som 
gjorts i samarbete mellan kansli och förening, men då utformas upplägg, resurser och 
kostnader gemensamt för varje tillfälle. 

Femton av Ledarnas arton föreningar köper idag den ekonomitjänst som Ledarna erbjuder.  

Ekonomtjänsten inkluderar bland annat hantering av leverantörsfakturor, reseräkningar, in- 
och utbetalningar, löpande bokföring, skattedeklaration, upprättande av årsbokslut och 
kontrolluppgifter. 

Idag finns fem olika avgiftsnivåer för ekonomitjänsten. Nivåerna är baserade på föreningens 
storlek och omfattning avseende transaktioner. Vissa av våra små föreningar har väldigt 
omfattande verksamhet och därför också en omfattande ekonomihantering. 

Eftersom föreningarna är egna juridiska enheter och ekonomitjänsten inte ingår i 
medlemsverksamheten räknas dessa tjänster som en konkurrensutsatt tjänst som därmed 
ska vara marknadsmässigt prissatt.  
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Förbundsstyrelsen vill därför tillsvidare fortsätta med det nuvarande systemet när det gäller 
avgifter för Ledarnas ekonomitjänster. Övriga eventuella tjänster som utvecklas bör 
finansieras enligt särskilda beslut, men styrelsen delar motionärernas uppfattning att de små 
föreningarna inte har samma förutsättningar som de stora när de utformar sina 
medlemserbjudanden. 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar  
att  anse motionen besvarad. 


	Motion 9
	Avgifter till förbundet från föreningarna
	Inlämnad av
	Bakgrund

	Motionssvar
	Förbundsstyrelsens yttrande

