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Proposition – Stadgeändring 3 kap § 3, p 3.1, 3.3,  6 kap § 4 p 4.2.1-2 samt § 5 p 5.1.2-3,   
 

Ärendet:  Förslag till stadgeändring rörande Tidpunkt för inbetalning av medlemsavgift för 
rösträtt m.m.  

 

Bakgrund:  

 

Det har under senaste åren framkommit en bild av att allt för många medlemsföreningar inte betalar 

sina medlemsavgifter i tid. Detta medför ofta betungande extra administration hos förbundets kansli, 

men framför allt riskerar det demokratin då flera föreningar därmed inte erhåller rösträtt på 

förbundets, eller underförbundens årsstämmor.  

Det är väldigt sällan föreningar helt låter bli att betala, men nära 1/3 av föreningarna råkar ofta i 

betalningsförsening, och inbetalningarna kommer först ofta under januari och februari under 

verksamhetsåret. 

 

Under utredningstiden har det visats att många föreningars egen ekonomi och budgetstyrning 

hänger samman med att årets eller terminernas medlemsbetalningar är ofta avgörande för 

föreningens betalningsdag. 

 

Det är för förbundsstyrelsen viktigt att demokratin inte begränsas av ekonomiska grundvalar, utan 

att i den mån det är möjligt, kunna förändra så att demokratin säkerställs bättre under även de 

verklighetsbaserade ekonomiska realiteten som föreningarna lever under. 

 

 

Skälen till förslaget:  

 

Det är inte förenligt med vårt nuvarande regelverk att bevilja anstånd eller dispens för betalning av 

medlemsavgifter, för bibehållande av medlemmens rösträtt.  

 

Det har dock kunnat bedömas, att det inom ramen för den i övrigt fastställa demokratiska processen 

kring förbundet och dess organ förbundsårsstämma, finns ett tidsutrymme att kunna bereda för 

föreningar att kunna göra senare inbetalning av medlemsavgifterna, under tid då dessa börjat inflyta 

från sina medlemmar, och därmed ändå uppfylla de demokratiska formerna med bibehållen rösträtt 

vid förbundsårsstämma.  

 

Förbundsstyrelsen anser att detta skall göras möjligt, genom att förlägga senaste dag för betalning av 

medlemsavgift, och ingivande av begärda årsrapporter till den 31 januari verksamhetsåret istället.  

 



Förslaget:  

 

Gamla lydelsen  

 

3 kap 3 § Rösträtt  
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive UF senast den 31 

december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma respektive UF-stämma fastställda 

avgifter samt till Förbundet och RF insända begärda års-rapporter. Detta gäller även tidigare års 

eventuella obetalda avgifter.  

 
3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal, senast den 31 december året 

före verksamhetsåret redovisade, medlemmar, dock högst 3 röster 

 
6 kap § 4, 4.2 Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelser:  
1. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år till Förbundet, UF och 

distrikt erlägga fastställda avgifter. 

2. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år insända begärda 

årsrapportuppgifter. 

 

6 kap 5 § Åtaganden  
5.1 Föreningen skall:  
 
2. Till Förbundet och distrikt senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av 

Förbundets stämma, UF-stämman och distriktsstämman fastställda avgifter för innevarande 

verksamhetsår. 

3. Till Förbundet och RF senast den 31 december året före verksamhetsåret rapportera antal 

medlemmar i föreningen på anvisat sätt. 

 

Nya lydelsen 

 

3 kap 3 § Rösträtt  
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive UF senast den 31 

januari verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma respektive UF-stämma fastställda avgifter samt 

till Förbundet och RF insända begärda års-rapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella 

obetalda avgifter.  

 
3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal, senast den 31 januari 

verksamhetsåret redovisade, medlemmar vid utgången av året före verksamhetsåret, dock högst 3 

röster. 

 

6 kap § 4, 4.2 Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelser:  
1. Underlåtit att senast den 31 januari verksamhetsåret varje år till Förbundet, UF och distrikt 

erlägga fastställda avgifter. 

2. Underlåtit att senast den 31 januari verksamhetsåret varje år insända begärda  

årsrapportuppgifter. 

 

6 kap 5 § Åtaganden  
5.1 Föreningen skall:  
2. Till Förbundet och distrikt senast den 31 januari verksamhetsåret erlägga av Förbundets stämma, 

UF-stämman och distriktsstämman fastställda avgifter för innevarande verksamhetsår. 

3. Till Förbundet och RF senast den 31 januari verksamhetsåret rapportera antal medlemmar i 

föreningen på anvisat sätt. 



 

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut: 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta förslaget till ny lydelse av stadgarna i enlighet 

med förslaget.  

 

 

 

För Förbundsstyrelsen, 

 

 

…………………………………… 

Daniel Norrgård 


