Förslag till förändring av medlemsavgiften för FORSA riks
avseende medlemsår 2013 och framåt
Nuvarande medlemsavgift för fullbetalande medlemmar består av två delar
-

Forsa riks 270: Lokalavdelning 25: -, vilken fastställs av densamma

Studerande medlem betalar 150: - och hela beloppet går oavkortat till Socialvetenskaplig tidskrift.
Hela beloppet inbetalas i samband med att årsavgiften skall inbetalas och faktureras gemensamt.
Kassören i Forsa riks har därefter till uppgift att fördela det inbetalda beloppet mellan lokalavdelning
(25: -), Forsa riks (120: -) och Socialvetenskaplig tidskrift (150: -). Kostnad för medlemsadministration
mm. delas lika mellan riks och Socialvetenskaplig tidskrift.
Lokalföreningar får sin finansiering från två håll dels via medlemsavgiften om 25: - men framför allt
genom att ansvara för antingen mini- eller nationellt symposium.

Vid årsmötet 17 mars 2005 fattades följande beslut
Förändringen nedan avser enbart en omfördelning av avgiften mellan riks och SVT dvs. ingen höjning
av det totala beloppet.
§ 11 Höjning av avgift till SVT
Den nya redaktionen för SVT har uppmärksammat att prenumerationsavgiften för tidskriften varit
oförändrad, 100 kr per medlem, sedan 1994, trots att produktions-kostnaderna ökat. Redaktionen
föreslår därför en höjning av avgiften med 50 kr per medlem. Samtidigt föreslås redaktionen få i
uppdrag att se över principerna för prissättning och inkomma med förslag till ny sådan inför
budgetåret 2006.
Årsmötet beslutade att höja den delen av medlemsavgiften som avser Socialvetenskaplig tidskrift från
100 kronor till 150 kronor per år och medlem, att gälla fr.o.m. 2005.
§ 12 Medlemsavgift
Anders Göranson föredrog frågan om medlemsavgifter. Medlemsavgiften till riksförbundet fastställdes
till 270 kr för 2006 och årsmötet rekommenderade lokalföreningarna att avgiften till dessa skall vara
25 kr per år.
Årsmötet beslutade att införa särskild medlemsavgift för studerandemedlemmar redan fr.o.m. 2005.
Studerande medlemmar är de som går på grundutbildning och avgiften skall vara 150 kr per år och de
skall inte erlägga avgift till lokalförening.

Varför en förändring av medlemsavgiften
Förbundet har i första hand tre stora utgiftsposter:
-

Kostnad för medlemsadministration ca 25 000: -/år

-

Kostnader för webb samt stöd till socialvetenskap.se ca 40 – 60 000: -/år. I denna kostnad
ingår webbhyra samt delfinansiering och utveckling av socialvetenskap.se.

-

Kostnader för möte med förbundsstyrelsen ca 40 – 60 000: -/år. Det har blivit allt svårare för
styrelsens medlemmar att få resekostnader och ibland boendekostnader finansierade via sin
arbetsgivare samt att med alla lokalföreningar aktiva så blir det omfattande kostnader.
Styrelsen har under ett antal år valt att samlas två dagar med övernattning för att få ordentligt
med tid att gå igenom alla dagsaktuella frågor samt behandla framtidsfrågor mm.

Förslag till revidering av medlemsavgiften från och med 2013
Den nya medlemsavgiften tas ut i samband med att inbetalningskort skickas ut i slutet av 2012 samt
för de nya medlemmar som ansluter sig till förbundet fr.o.m. kvartal fyra 2012 eftersom den inbetalda
avgiften avser även 2013.
Ny medlemsavgift för fullbetalande medlem förslås vara 320: - (+ 25: - till lokalavdelning) dvs. totalt

345: -/år. Avgiften fördelas enligt nedan:
-

Riks 145: Socialvetenskaplig tidskrift 175: Lokalförening 25: - (fastställs av respektive lokalförening)

Ny medlemsavgift för studerande: medlem föreslås vara 175:
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