
Till Klimatriksdagens årsmöte 20120-04-18     

Förslag till beslut om medlemsavgifter 

 

Bakgrund 

Nuvarande beslut om medlemsavgifter lyder: 

● Enskild medlem      200 kr/år 

● Rabatterad medlemsavgift    100 kr/år 

● Enskild stödmedlem     500 kr/år 

● Organisationsmedlemskap, under 1000 medl  500 kr/år 

● Organisationsmedlemskap, över 1000 medl  1000 kr/år 

 

Förra årsmötet 2019-04-13 uppdrog åt styrelsen att innan halvårsskiftet utreda vilka 

beloppsgränser som ska gälla för företag och organisationer. 

Detta föranleddes av en diskussion på mötet om att vissa företag som vill stödja KR kan vara villiga 

att stödja med större summor.  

Diskussion 

För en ideell organisation med runt 300 medlemmar som KR är den långsiktiga finansieringen en stor 

utmaning. Inför KR18, under 2017 och halva 2018, samlades medel in både från organisationer, 

företag och enskilda personer. Det fanns huvudsponsorer som stod för mellan 20000 till 50000 kr 

vardera. Under 2019 - 2020 erhölls ett projektbidrag från Postkodstiftelsen, vilket möjliggjort 

genomförandet av ett stort antal externa event. Föreningens mål är att år 2022 som är valår och 

samtidigt 50-årsjubileum för den första miljökonferensen i Stockholm 1972, genomföra en stor och 

viktig Klimatriksdag 2022. Denna ska syfta både till att fortsätta pressa på för en radikal klimatpolitik i 

Sverige och EU, och att stärka internationella kontakter inom klimatrörelsen. Från och med i år 

påbörjas planeringen.  

Styrelsen vill därför pröva om medlemsavgifter är en bättre väg att gå än att på nytt söka 

sponsringsbidrag. Ett bra tillfälle till detta är vår planerade Klimatriksdag 20 i Göteborg i oktober. 

Tanken är att ett företag som vill bli medlem, själva får välja belopp. Större företag kan vilja stödja för 

ett större belopp. Ett skäl är också  att undvika ”räkna” antal anställda i företag då det kan bli 

byråkratiskt och resurskrävande. Både små och stora företag är välkomna, de lägre beloppen passar 

mindre, och de större beloppen kan större företag ta. Vad gäller organisationer handlar det mest om 

ideella sådana, och för dem är det rimligt att de markerar sitt samarbete med KR genom en låg 

medlemsavgift lika för alla. 

Med en bra service och medlemsvård ska vi behålla dem som medlemmar även följande år, vilket 

främjar den långsiktiga finansieringen och syftet med föreningen. Till detta utarbetas ett ”paket” som 

innehåller de erbjudanden som kopplas till medlemskapet, ex vis synlighet på hemsidan, deltagande i 

event, utställningar mm. Styrelsen kommer att ge Medlemsgruppen och Samverkansgruppen i 

uppdrag att ta fram ett sådant förslag senast juni 2020, för att påbörja värvandet på allvar under 

hösten och inför KR 20. I värvarkampanjer ingår givetvis också att söka nya enskilda medlemmar. 

Samtidigt arbetar styrelsen parallellt med att söka projektbidrag för 2021-2022, som stöd för 

genomförandet av större utåtriktade event, i första hand KR 22.  



Förslag till beslut  

● Tidigare beslut om medlemsavgifter för enskilda medlemmar kvarstår enligt ovan, med 

nivåerna 200 resp 100 (rabatten gäller låga inkomsttagare som studerande, arbetslösa, 

vissa pensionärer).  

● Stödmedlemskap för enskilda 500 slopas. 

● Tidigare beslut 500 kr som lägsta belopp för organisationer slopas. 

● Föreslagen medlemsavgift för organisationer, oavsett storlek: 1000 kr 

● Föreslagna nya, frivilliga medlemsavgifter för företag: 5000, 10000, 20000 kr.  

 

 

 


