
 

    

Proposition 
Medlemskap 
 

Bakgrund: 

I snitt har RG, i likhet med de flesta andra föreningar, haft ett sjunkande medlemsantal under 

de senaste åren. Styrelsen gjorde 2016 ett ökat antal medlemmar till ett av föreningens 

långsiktiga mål.  

En grundförutsättning för att inte medlemmar ska lämna föreningen är att det är lätt att bli 

medlem och att medlemskapet är tydligt. För att förbättra de olika medlemskap föreningen 

har idag föreslår vi följande åtgärder:  

 

Lättillgängligt på hemsidan: 

RG har precis lanserat en ny hemsida. En viktig prioritering har varit att göra det enkelt att få 

information om medlemskap och att bli medlem via hemsidan. 

 

Familjemedlemskap: 

Idag har vi ett pris på 150 kr/extra familjemedlem. Detta tycker vi är oskäligt. Vi föreslår 50 kr 

extra och då blir samtliga familjemedlemmar (som är folkbokförda på samma adress) 

medlemmar med ett familjemedlemskap. Familjen får då bara ett exemplar av 

medlemstidningen men har i övrigt samma förmåner som andra medlemmar (deltagande på 

aktiviteter, rösträtt på årsmöte, etc.). 

 

Möjlighet att betala en högre medlemsavgift: 

Idag kostar ett medlemskap 250 kr/år eller 275 kr/år om du bor utomlands. Vi föreslår att 

man, när man väljer att vara medlem i RG, får välja mellan att betala ordinarie 250 kr men att 

man också ges möjligheten att välja att betala ett högre belopp, om man känner att man kan 

och vill stötta föreningen på så sätt.  

 

Stödmedlemskap: 

Idag finns möjligheten att bli ”stödmedlem” för minst 150 kr/år. För att förenkla och inte ha 

alltför många olika typer av medlemskap föreslår vi att man tar bort denna typ av 

medlemskap. I stället kan man välja att donera en gåva till föreningen.  

 

 

Om medlemskap i RG:s stadgar: 
§ 2 MEDLEMSKAP  

Medlem kan den bli som stödjer föreningens syfte. Endast enskilda personer kan bli 

medlemmar i föreningen. Medlemskap träder i kraft sedan den sökande inbetalt av årsmötet 

fastställd medlemsavgift.  

Personer anställda av föreningen kan vara medlemmar. Anställda som är medlemmar har 

närvaro- och yttranderätt, men ej förslags- och rösträtt på årsmötet.  

Årsmötet kan utesluta medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar.  


