Förbundsstyrelsens förslag nr 5
Medlemsavgifter från och med 2018
Förbundets ekonomi har under de senaste åren varit relativ stabil trots ett ständigt
minskande medlemsantal. Inkomna arv och börsens positiva utveckling har varit de
stora bidragande orsakerna till den stabila ekonomin. Nu kan vi dock skönja framför
oss en period under kommande år då ekonomin troligtvis blir mer ansträngd. Denna
utveckling syns även i den rambudget för 2018–2020 som presenteras för
förbundsmötet.
Trots ett mer ansträngt ekonomiskt läge vill förbundsstyrelsen behålla
medlemsavgiften på nuvarande nivå under kommande förbundsmötesperiod.
Förbundsstyrelsen menar att en höjning av medlemsavgiften endast skulle leda till
att vi förlorar ännu fler medlemmar, en utveckling som absolut inte är önskvärd.
Förbundsstyrelsen vill samtidigt införa en möjlighet för sig att fastställa
övergångsregler med sänkta medlemsavgifter för medlemmar i Förbundet Unga
Rörelsehindrade som av åldersskäl övergår som medlemmar i DHR. Ett förslag om
detta har förts in under § 2.1 i stadgar för riksförbundet i det stadgeförslag som
presenteras för förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen vill också införa en möjlighet att besluta om att tillfälligt sänka
medlemsavgiften i form av kampanjer eller i samband med mässor och publika
evenemang. Ett förslag även om detta har förts in under § 2.1 i stadgar för
riksförbundet i det stadgeförslag som presenteras för förbundsmötet.
Med möjlighet till dessa två undantag från de generella medlemsavgifterna hoppas
förbundsstyrelsen kunna locka till sig nya medlemmar som annars inte skulle
ansluta sig till DHR.

Förslag till medlemsavgifter från och med 2018
•

•

För enskild DHR-medlem som är medlem i DHR-avdelning är avgiften (fr.o.m.
andra året) till förbundet 300 kronor per år plus eventuell avdelningsavgift. Av
dessa 300 kronor tilldelas medlemmens huvudavdelning och distrikt vardera 25
kronor per år.
För DHR-medlem som är riksmedlem, medlem som inte innehar medlemskap i
DHR-avdelning, är medlemsavgiften 400 kronor per år (fr.o.m. andra året).

•

•

•

•

•
•

Inträdesåret är medlemsavgiften för enskild DHR-medlem som blir medlem i
DHR-avdelning 150 kronor. Av inträdesavgiften tillfaller 100 kr medlemmens
huvudavdelning och 50 kronor distriktet. När någon blir medlem 1 november
eller senare på året täcker inträdesavgiften även följande års medlemskap.
Den som väljer att bli riksmedlem betalar en inträdesavgift på 250 kronor. För
den som blir riksmedlem 1 november eller senare på året täcker inträdesavgiften
även följande års medlemskap.
DHR-medlem som avslutar sitt medlemskap i DHR-avdelning och byter till ett
riksmedlemskap betalar följande år full medlemsavgift för riksmedlemmar, 400
kronor.
Familjeavgiften för DHR-medlem som är medlem i DHR-avdelning är 100 kronor
per år och omfattar samtliga medlemmar, utöver huvudmedlemmen, som är
folkbokförda på samma adress. Därtill tillkommer eventuell avdelningsavgift.
Familjeavgiften för riksmedlem är 200 kronor per år och omfattar samtliga
medlemmar, utöver huvudmedlemmen, som är folkbokförda på samma adress.
Medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade betalar ingen avgift för medlemskap i
DHR.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

fastställa förslaget till medlemsavgifter från och med 2018.

