
Förslag till 
ändringar av 

medlemsavgift 
och stadgar
på lättläst





Innehåll           Sidan

Medlemsavgift          4-7

Stadgar           8-11  



Förslag till
Samma medlemsavgift för alla
och medlemsavgift 2019

Riksförbundet FUB har i många år skött FUBs medlemsavgifter.

Det har varit problem med att informera medlemmar

om vad det kostar att vara medlem i FUB

eftersom varje lokalförening bestämmer själv 

vilken medlemsavgift de vill ha i sin förening. 

Det har varit krångligt med 157 olika avgifter. 

Och det blir många fel när inbetalningskorten ska skickas ut. 

Det är inte bra eftersom medlemsavgifterna är viktiga för föreningarna.

Vi vill ändra reglerna så att alla som är medlem i FUB

ska betala samma avgift. 

Vi vill också ändra reglerna så att lokalföreningar 

kan få mera pengar. 

     4



Förslag till förbundsstämman

∙ Samma medlemsavgift för alla som är huvudmedlem i FUB.

. Samma medlemsavgift för alla som är familjemedlem i FUB.

∙ För år 2019 blir medlemsavgift 300 kronor för huvudmedlem. 

∙ För år 2019 blir medlemsavgift 60 kronor för familjemedlem. 

∙ Lokalföreningarna får behålla alla avgifter från familjemedlemmar i sin förening.

∙ Riksförbundet delar ut pengar till länsförbunden.
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Stora skillnader på medlemsavgifterna

I FUB finns lokalföreningar med låga medlemsavgifter 

och lokalföreningar med höga medlemsavgifter. 

Så ser det inte ut i andra funktionshinderföreningar.

Vi har kollat hur det ser ut.

En förening kan ha en hög avgift

men den får många medlemmar ändå.

En annan förening kan ha en låg avgift

men den får inte så många medlemmar.

När en person väljer att bli medlem i en förening

beror det på andra saker än medlemsavgiften.

Vi måste bli bättre på att berätta

om varför det är så bra 

att bli medlem i FUB. 



Förändringen

Tanken är att de nya reglerna för medlemsavgiften 

ska vara enklare.

Familjemedlemmar

Avgiften är 60 kronor.

Varje lokalförening får behålla hela avgiften.

Huvudmedlemmar

Avgiften är 300 kronor per år.

Lokalföreningen får 140 kronor av avgiften.

Riksförbundet betalar ut pengarna en gång om året

när lokalföreningen har skickat in protokollet från sitt årsmöte. 

Mer pengar till lokalföreningarna och enklare regler

De flesta lokalföreningar kommer att få mer pengar av medlemsavgifterna.

Ingen lokalförening får mindre pengar.

Riksförbundet delar ut pengar till länsförbunden.

Det nya systemet blir mycket enklare för föreningarna.

Kort sagt, alla vinner.
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Förslag på ändring av stadgar
Tid mellan val av styrelse, mandatperiod
Stadgar är regler som en förening måste följa.

Vid varje val till styrelsen står det hur lång tid 

personen ska sitta i styrelsen  

innan det är dags att välja på nytt. 

Det kan vara till exempel 2 år eller 4 år. 

Antalet år kallas för mandatperiod.

Styrelsen

Stadgar för lokalföreningar

Förbundsstämman bestämde 2017 att FUB ska ha förbundsstämma vartannat år.

Därför har stadgekommittén gjort ett förslag på ändring av stadgar

som förbundsstyrelsen har tittat på.

Sedan tog förbundsstyrelsen fram ett eget förslag 

som skickades ut till lokalföreningar och länsförbund.

Lokalföreningar och länsförbund gav sina synpunkter.

Förbundsstyrelsen gick igenom synpunkterna 

och tog fram följande förslag till förbundsstämman.
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Förbundsstyrelsens förslag

∙ Styrelseledamöter, revisorer och valberedning ska väljas för fyra år 

   istället för tre år.

∙ Ersättare i förbundsstyrelsen ska väljas för två år istället för tre år.

  Att vara ersättare i en styrelse är ett bra sätt att lära sig om hur styrelsen arbetar. 

  Förhoppningsvis vill flera bli ersättare när mandatperioden är kortare. 

∙ Hälften av ledamöterna i förbundsstyrelsen ska väljas på varje förbundsstämma.

∙ Varje år väljer styrelsen själv vem ska vara andra viceordförande under året.

  Då kan flera få chans att vara med i styrelsens särskilda arbetsgrupp 

  som kallas arbetsutskott.

∙ Stadgar för lokalföreningar ändras så att de passar

  även när det inte finns något länsförbund 

  som lokalföreningen kan bli medlem i.



Nytt i stadgarna

Paragraf 7

Förbundsstämman väljer förbundsstyrelsen. 

Mellan stämmorna har förbundsstyrelsen ansvar 

för att leda FUBs arbete och tar beslut.

Förbundsstyrelsen har en ordförande, en första vice ordförande, och en andra vice 

ordförande som tillsammans blir styrelsens särskilda arbetsgrupp. 

Den heter arbetsutskottet.

I förbundsstyrelsen finns också sex styrelseledamöter och tre ersättare.

Förbundsstämman väljer ordförande och första vice ordförande

och sju ledamöter för fyra år.

Förbundsstämman väljer ersättarna för två år.

Förbundsordförande och 1:e vice ordförande väljs varannan gång 

på förbundsstämmorna.

Fyra ledamöter väljs vid en förbundsstämma och tre vid nästa.

De tre ersättarna väljs vid varje förbundsstämma.
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Paragraf 8 Revisorer

Förbundsstämman väljer tre revisorer för fyra år.

Paragraf 9 Valberedning

Till FUB:s valberedning väljs sex personer.

Fyra personer väljs på förbundsstämman 

och två personer väljs på Inre Ringens riksstämma.

Hälften av valberedningen väljs vid varje stämma för fyra år.

I sitt arbete ska valberedningen tänka på 

att ledamöterna i förbundsstyrelsen ska ha olika slags kunskaper.

Stadgar för lokalförening

Lokalföreningen är medlem i riksförbundet FUB 

genom länsförbunden.

Om inget länsförbund finns i närheten av lokalföreningen,

kan lokalföreningen bli medlem i ett annat länsförbund 

eller direkt i Riksförbundet.


