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Ta bort medlemsavgiften
Riksstyrelsen lägger varje år förslag på medlemsavgift som
beslutas på riksårsmötet enligt stadgarna. Idag är det gratis
att vara medlem första året, sedan betalas en årsavgift. I
många år var medlemsavgiften för ordinarie medlemmar
50 kr och 2018 höjdes den till 100 kr för att vi skulle få
in en större intäkt. Vi visste att många medlemmar gick ur
andra året genom att inte betala avgiften, och höjningen av
medlemsavgiften motiverades med att de som stannar och
betalar avgiften förmodligen kan tänka sig att betala lite mer.
Vi har räknat på vad det skulle innebära att helt ta bort
medlemsavgifter för ordinarie medlemmar. Riksstyrelsen ser
både för- och nackdelar med att ta bort medlemsavgiften,
men mest fördelar. Vi vill att alla ska ha möjligheten att vara
fältbiolog och att det ska vara en lägre tröskel till att fortsätta
vara medlem genom att medlemmar endast behöver bekräfta
att en vill fortsätta vara medlem en gång per år, utan att
betala.
På dagens värvningsblanketter står det att medlemskap
första året är gratis och att det sedan kostar, så nya
värvningsblanketter måste tryckas. Det måste också ordnas
ett nytt system för hur en förnyar sitt medlemskap varje år.
Det rör sig dock inte om någon större kostnad.
En förutsättning för att kunna ta bort medlemsavgiften och
fortsatt kunna gå runt ekonomiskt är att vi både värvar fler
bidragsgrundande medlemmar (medlemmar som är 6-25
år) och att fler förnyar sitt medlemskap. Om vi ökar antalet

medlemmar kommer vi att få högre bidrag från MUCF,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Samtidigt innebär det även att vi kommer bli mer beroende
av bidrag.
Vi vill att fler unga ska hitta till Fältbiologerna och bli en
del av en växande organisation. Genom att analysera siffror
från de senaste 5 åren kan vi bland annat se att en stor andel
medlemmar stannar under kort tid, ca 65 - 80 % avslutar sitt
medlemskap redan under första året. Vi vet också att många
avslutar sitt medlemskap genom att inte betala fakturan,
vilket gör faktureringskostnaderna onödiga.
En slopad medlemsavgifter gör det enklare att gå med för
dem som har svårt att betala. Inte minst vet vi att många är
medlem i flera organisationer samtidigt, och då kan de totala
medlemsavgifterna för en person bli höga. Många andra
ungdomsorganisationer har ingen medlemsavgift, vilket gör
att det blir ett större steg att gå med i just Fältbiologerna än i
andra organisationer.
För att göra Fältbiologerna mer lättillgängligt och för att vi
ska kunna växa föreslår riksstyrelsen att Fältbiologerna helt
tar bort medlemsavgiften.
Riksstyrelsen vill även riva upp beslutet från RÅM 2018 där
vi beslutade om medlemsavgiften för 2019, så att beslutet om
att ta bort medlemsavgiften gäller redan 2019.

RIKSSTYRELSEN YRKAR
att riva upp beslutet från riksårsmötet 2018 “att 2019
års medlemsavgift för fortsatt, ordinarie medlemskap,
fastställs till 100 kronor”.
att medlemsavgiften för ordinarie medlemmar 2019 och
2020 är noll kronor.

