
 Riksstämma 2021 
 Motion 1 medlemsavgift 
 inkl riksstyrelsens svar 

 
 
 

 
 

Sida 1 av 2 

Motion 1 – medlemsavgift, Grillby Folkdansgille 
 
 
 
 
 

Motion ang. höjda medlemsavgifter för år 2022. 
 
Då vi i föreningen fick veta att riksorganisationen kommer med en kraftig höjning av 
medlemsavgifterna på 55:- för 2022, önskar vi en förklaring till denna stora höjning. 

Vi är en liten förening med inte så stor verksamhet, men ändå en verksamhet som gör att vi 
känner att vi för ett kulturarv vidare, och detta inom slöjdområdet enbart just nu. Vi tror att 
det finns fler föreningar som idag nästan går på knäna och som känner att vi inte klara av att 
hålla kvar föreningen längre med allt vad det innebär på det lokala planet, då medlemmarna 
blir färre och färre. 

Vi känner att det är ett vi-och-dom-perspektiv när det gäller riks- och distriktsorganisationer 
redan nu. Skall så medlemsavgifter höjas till riks i denna skala, och med snabba beslut som 
vi inom föreningarna knappt kan hinna med att agera för, då våra årsmöten ligger tidigt på 
året, då vi skall vara klara innan distrikt och riks har sina stämmor. Det är trots allt 
föreningarna som bygger verksamheten, det är inte riks som gör det. Riks är den hjälp som vi 
i föreningarna skall kunna tro att vi kan få hjälp eller stöd av. Då vill man inte betala mer till 
riks än vad vi kan ta ut av medlemmarna för egen del. 

Det sades på riksstämman att vi skulle höja statusen på verksamheten med högre avgifter, 
vilket vi inte tror på. Om vi skall höja statusen på vår verksamhet måste vi se till att vi har 
sådan verksamhet som folk vill syssla med. Det är verksamheten som ger status inte höga 
avgifter. Stora och snabba höjningar gör att vi riskerar att tappa medlemmar och höga 
avgifter gör det svårare att värva nya medlemmar. Vi måste synas mer utåt och arbeta med 
en vidare verksamhet som människor kan vilja engagera sig i. 

Vi vill 
 
att Sv. Folkdansringen motiverar vart pengarna går. Med denna höjning 
kommer föreningar att tappa många medlemmar som kanske inte är så aktiva idag, och det 
medför att hela organisationen kommer att tappa många medlemmar, vilket innebär att 
riksorganisationen ändå inte får in så mycket mer pengar. 

att Sv. Folkdansringen utreder hur många föreningar som i dag ligger nära 
gränser för att ge upp sin verksamhet, då de har få medlemmar, och se vad det kommer att 
göra för hela organisationen i stort. 
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att Sv. Folkdansringen ser över sina kostnader inom organisationen och gör en 
utredning av som vad som är nödvändigt och vad som är mindre nödvändigt att göra inom 
riksorganisationen för att vara en bra paraplyorganisation för alla Folkdansföreningarna i 
landet. 

Löt den 16 november 2020 
 
Grillby Folkdansgille/gm styrelsen och Anita Lindqvist och med stöd från Folkdansringen i 
Uppland enligt beslut på Distriktsstämman 2021-03-20. 
 
 

Riksstyrelsens svar på motion 1 

Svenska Folkdansringens verksamhet bedrivs till största delen av medlems- 
avgifterna som inkommer från medlemmarna. År 2019 utgjorde medlems- 
avgifterna 52% av de totala intäkterna Svenska Folkdansringen fick in. 
 
För att kunna bedriva den verksamhet vi vill och ha den service till föreningar 
och distrikt som vi har, måste det kosta. Om man räknar på kostnaderna som 
organisationen hade under år 2020 (ett pandemiår), så skulle medlemsavgiften 
per medlem behövt vara 192 kr/per person. Med höjningen nu för år 2022, 
kommer vi i närheten av det. 
Riksstyrelsen har hela tiden en diskussion om kostnader mm, och några 
”mindre nödvändiga kostnader” anser inte riksstyrelsen att det finns i 
organisationen. 
 
Riksstyrelsen anser att i dessa tider är svårt att göra en utredning om föreningarnas livskraft. 
Antalet medlemmar i föreningen är inte avgörande för hur aktiv föreningen är. 
 
 
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta 

 
att anse motionen besvarad. 
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