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Proposition gällande ändrad årsavgift för 
organisationsmedlemmar, enskilda 
medlemmar och familjemedlemskap. 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att fatta beslut om höjd årsavgift till riksförbundet för 
organisationsmedlemmar, enskilda medlemmar och för familjemedlemskap.  

 

Förslag  
Förslag till höjd medlemsavgift 

 Att höja medlemsavgiften till riksförbundet från nuvarande 60 kronor till 80 kronor för 

organisationsmedlemmar och enskilda medlemmar.  

 Att höja medlemsavgiften från nuvarande 90 kronor till 120 kronor för 

familjemedlemskap.  

Förslag till oförändrad avgift 

 För ungdom upp till 25 år betalas ingen avgift till riksförbundet. En rekommendation är 

att medlemsavgiften för ungdom upp till 25 år är oförändrat 50 kronor.  

 Såväl familjemedlemmar som barn och ungdom räknas som fullvärdiga medlemmar.  

Den nya medlemsavgiften kommer, i fall stämman fattar beslut därom, att gälla 2019 och 2020.  
 

MOTIVERING  

Riksförbundets uppgift är att föra föreningarnas talan utåt och visa på att slöjd och Hemslöjd är viktigt 

för såväl individ som samhälle. Riksförbundet har som mål att inom den närmaste fem-års perioden 

arbeta mer opinionsbildande och skapa ännu större intresse för slöjd och Hemslöjd. Därför är det 

viktigt att det finns ett ökat medlemsengagemang och en stabil ekonomi i riksförbundet och i hela 

Hemslöjdsorganisationens. Det är angeläget att medlemmarna är beredda att betala en medlemsavgift 

som står i relation till det arbete som utförs inom organisationen och som kommer medlemmarna till 

del genom föreningslivet. 

I vårt arbete framåt ska vi inom Hemslöjden fortsätta att utveckla organisationen, vi ska än mer aktivt 

arbeta med opinionsbildning för slöjdens betydelse i samhället och öka kunskapen om slöjden utifrån 

dagens behov och efterfrågan. Det ställer krav på hela vår organisation, inte minst på riksförbundet.  

För att orka arbeta inom ramen för den ideella föreningsverksamheten och ha kraft att arbeta med de 

spännande utvecklingsfrågorna som slöjden och Hemslöjden står inför, men också för att kunna ha 

kvar basen i verksamheten, är det angeläget att hemslöjdsföreningarna och riksförbundet har en stabil 

ekonomi.  
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Från 2016 får riksförbundet ett organisationsbidrag från kulturdepartementet via Nämnden för 

Hemslöjdsfrågor, där summan inte längre är öronmärkt och beloppet har legat kvar på samma nivå 

sedan 2010. Det är troligt att anslaget till Hemslöjden inte kommer att öka de närmaste åren, det är 

därför angeläget att hitta nya intäktsmöjligheter till verksamheten i framtiden. 

Genom projektarbete, kursverksamhet, utställningar, föreläsningar, debatter, böcker, tidningen 

Hemslöjd, bloggande, hemslöjdsportalen, den egna yrkeshögskolan Sätergläntan, butiker och 

medlemsverksamheten visar Hemslöjden på olika möjligheter att utveckla levande slöjdkunskaper och 

därigenom skapa nyfikenhet ur såväl ett kulturarvande som ett nyskapande perspektiv. Det är en 

gemensam uppgift för oss inom Hemslöjden att fortsätta driva slöjdverksamhet utifrån tidens behov 

men också på ett hållbart och innovativt plan.  

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen stämman att fatta beslut om att höja medlemsavgiften till 

riksförbundet enligt förslaget. 

 
 
 
 
Stockholm den 20 maj 2017  

Styrelsen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

 

 

 


