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MOTION 5
Föreningsavgift
Inlämnad av: Paul Käll
Förening: Ledarna inom Privat Tjänstesektor

Bakgrund:
Ledarna i Samhall anslöts till Ledarna inom Privat Tjänstesektor 2013. Vi anser att
medlemsavgiften till föreningen är för hög sett ur ett medlemsnyttoperspektiv. Ett
stort antal medlemmar ställer frågan: Vad har vi för nytta av föreningen och vad får
vi för pengarna mer än att kunna välja representanter till den demokratiska
processen. Detta är givetvis en fråga för Privat Tjänstesektor när det gäller Ledarna
i Samhall.
Men, den utökade föreningsverksamheten för Ledarnas alla föreningar, att bevaka
branschfrågorna, kan vi inte se som anledning att höja föreningsavgifterna.
För vår del en höjning med 10 kr per månad. Vi går också mot allt större föreningar
genom sammanslagningar och också genom att medlemsantalet i Ledarna stadigt
ökar. Detta innebär ett stort kapitaltillskott för föreningen per år. Återigen tar vi
vår förening som mått, ca 17000 medlemmar ger ca 3,2 miljoner kr per år att
returnera i medlemsnytta till medlemmarna. Vi anser inte heller att föreningens
medlemmar ska medverka i en "sparbanksliknande" verksamhet.
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:
Vi föreslår att kapital nivån i en förening inte ska omfatta mer än ett års
styrelseverksamhet och en extra stämma. Vidare skall medlemsavgifterna i
förening vara anpassad till en årlig 0-budget som också inkluderar
utvecklingskostnader, en utveckling ur ett medlemsnyttoperspektiv. Budgeten
skall också vara nedbruten och redovisas ur perspektivet medlemsnytta samt utgå
från föreningens ansvarsområde enligt stadgarna. Medlemsaktiviteter därutöver
ska bekostas av förbundsavgiften. Eller som särskild utgift beslutad av
föreningsstämman.
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att
föreningar inom Ledarna har i uppdrag att bevaka att årliga
föreningsavgifter korresponderar med budgets som omfattar uppgifter
enligt stadgarna, samt utveckling av verksamheten ur ett
medlemsnyttoperspektiv
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att

sparat kapital inte uppgår till mer än ett års verksamhet samt extra
stämma

att

om kapitalnivån i förening enligt ovan överstiger ett års verksamhet
och kostnader för stämma ska möjligheterna till medlemsåterbäring, ex
förbättrade försäkringar eller dyl, och sänkning av föreningsavgifterna
användas.

att

förbundsstyrelsen medverkar till föreningarnas arbete och mål enligt

Föreningens svar:
Vi anser inte att föreningens/föreningarnas medlemsavgift är en fråga för
kongressen. Detta är en fråga som föreningarna äger. När det gäller föreningen
Ledarna inom privat tjänstesektor så arbetar vi redan i dag som motionären
föreslår. Dessutom har vi ett sparat kapital som inte överstiger omkostnaderna för
ett helt verksamhetsår. Ledarna inom privat tjänstesektor har även noterat att
verksamheten och sättet att arbeta på genom åren sett olika ut i de olika
föreningarna över åren. En del föreningar har t.ex. inte ägnat sig åt
medlemsaktiviteter som varit för alla, utan endast för en mindre skara, man har
inte heller ägnat sig åt att driva opinion. Ledarna inom privat tjänstesektor har en
medlemsavgift som är anpassad till de medlemsaktiviteter som sker löpande under
året. En stor del i föreningarnas arbete när det gäller att skapa medlemsnytta, är
att driva opinion i olika branschfrågor och utveckling av föreningen. Vilket är i
enlighet med föreningens stadgar.
Därmed anser vi inte att medlemsavgiften är för hög ur ett
medlemsnyttoperspektiv när det gäller Ledarna inom privat tjänstesektor.
Styrelsen kan med bakgrund av ovanstående motivering inte ställa sig bakom det
förslag som motionären framfört i sin motion när det gäller medlemsavgiften.
Dock ska tilläggas att vi instämmer i sak med motionären avseende att kapital inte
ska samlas på ”hög” i en sparbanksliknande verksamhet som motionären uttrycker
det. Vilket vi förstår har skett i en del föreningar. Ledarna inom privat tjänstesektor
anser också att det måste finnas möjlighet, att kunna avsätta medel om man vill
göra en större satsning som är föreningen i stort till gagn.

2 /3

MOTION 5
MOTION + SVAR

MOTION 5
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären anser att medlemsavgiften till föreningen är alltför hög. Motionären
pekar även på vikten av att föreningen använder sig av ett
medlemsnyttoperspektiv då de anordnar verksamheter. Slutligen motsätter sig
motionären att föreningar ägnar sig åt ”sparbanksliknande” verksamhet, det vill
säga bygger upp ett ekonomiskt kapital.
Förbundsstyrelsen delar i stort motionärens syn i frågan. Föreningarna viktigaste
uppgift är att generera medlemsnytta, det innebär att föreningen ska använda
intäkterna till branschspecifik medlemsverksamhet. Mot bakgrund av detta föreslår
förbundsstyrelsen en stadgeändring som går i linje med motionärens förslag.
Förbundsstyrelsen vill även peka på den viktiga roll som föreningsrevisorerna har.
Genom att i stadgarna tydligare reglera hur föreningarnas intäkter ska komma
medlemmarna till gagn så ges revisorerna ett kraftfullt verktyg då de granskar
verksamhet och räkenskaper. Genom att föreningsrevisorerna sedan redovisar för
förbundsstyrelsens revisorer så sker ytterligare en uppföljning av föreningens
ekonomi och verksamhet. Förbundsstyrelsen betonar dock att föreningarna
självklart har mandat att själva sätta sina egna medlemsavgifter, det ska
kongressen inte ha någon åsikt om.
Förbundsstyrelsen föreslår att Grundstadgar för förening § 1 formuleras så här:
Föreningarnas intäkter ska användas i verksamheten för att uppfylla de åtaganden
föreningen har när det gäller branschverksamhet.
Föreningarna ekonomi ska så långt som möjligt gå jämnt ut under
stämmoperioden, d.v.s. föreningen ska inte bygga upp eget kapital. Föreningar kan
ha ett kapital som syftar till att bekosta en eventuell extrastämma och/eller en
avveckling. Föreningen kan också spara medel att använda längre fram för en
aktivitet eller ett projekt som är planerat och fastställt i styrelsebeslut.
Dock ställer sig förbundsstyrelsen tveksam att ställa sig bakom
medlemsåterbäring, det är inte i linje med föreningarnas syften. Däremot borde
sänkt medlemsavgift kunna vara en konsekvens av en förenings mycket goda
ekonomi.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla 1:a att-satsen
att

2:a att-satsen anses besvarad

att

avslå 3:e att-satsen

att

bifalla 4:e att-satsen
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