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VARFÖR NYA MEDLEMSAVGIFTER?  
För att kunna öka alla typer av bidrag från Göteborgs kommun krävs dels att 
föreningen är bidragsgodkänd och dels att de deltagare vi söker 
aktivitetsbidrag för är så kallat bidragsberättigade. Ett av kraven som 
kommunen ställer är att alla bidragsberättigade medlemmar minst betalar 
100:- i medlemsavgift. Eftersom kommunens aktivitetsbidrag bidrag bara 
utgår till barn och ungdom mellan 7-25 år uppstår problemet för de av våra 
medlemmar som är mellan 7-19 år och som idag bara betalar 50:-. De som 
är 20 år och äldre skall i dagsläget betala som vuxen dvs 250:-.  

I förslaget ingår begreppet ”familjerabatt”. I dagsläget är det ju så att en 
familj betalar för max två barn även om de har fler vilket betyder att 
maxpriset för en familj med två vuxna och två eller fler barn under 20 år 
betalar max 600:-. Förslaget innebär att familjen betalar medlemsavgifter 
enligt nedan men sedan kan dra av en rabatt för familjen inklusive de 
barn/ungdomar som är under 26 år så att kostnaden blir maximalt 600:-. 
OBS att en skillnad mot idag är att familjen alltid betalar för alla barn och 
inte bara för två.  

Förslag medlemsavgifter 2022 
• Barn 0-6 år: 50:- 
• Barn o ungdom 7-25 år: 100:- 
• Vuxen: 26 – 64 år: 250:- 
• Pensionär: 65 år och uppåt: 200:- 

Familjer med två eller fler barn/ungdomar under 26 år får en familjerabatt så 
att kostnaden blir max 600:- 

Exempel: Idag Ny avgift  Skillnad: 

1 vuxen, 1 barn 0-6 år: 300:- 300:- 0:- 
1 vuxen, 1 barn/ungdom 7-19 år:  300:- 350:- +50:- 
1 vuxen, 1 ungdom 20-25 år:  500:- 350:- -150:- 
1 vuxen 2 barn 0-6 år:  350:- 350:- 0:- 
1 vuxen, 2 barn/ungdom 7-19 år:  350:- 450:- +100:- 
1 vuxen, 3 barn/ungdom 7-19 år 350:- 550:- +150:- 
1 vuxen, 2 ungdomar 20-25 år:  750:- 450:- -300:- 
2 vuxna, 1 barn 0-6 år: 550:- 550:- 0:- 
2 vuxna, 1 barn/ungdom 7-19 år:  300:- 350:- +50:- 
2 vuxna, 1 ungdom 20-25 år:  750:- 600:- -150:- 
2 vuxna 2 barn 0-6 år:  350:- 350:- 0:- 
2 vuxna, 2 barn/ungdom 7-19 år:  600:- 600:- 0:- 
2 vuxna, 2 ungdomar 20-25 år:  1 000:- 600:- -400:- 

 
Om samma familjer som var medlemmar 2020 skulle vara medlemmar 
2022 räknar vi med att summan medlemsavgifter för dessa enligt 
förslaget skulle minska med 1.200:- 


