
Styrelsens förslag till 

medlemsavgifter år 2021 

 

 

 

Bakgrund 
Enligt stadgarna (4 §) fastställs medlemsavgifterna för det följande året av förbundsmötet. 
Däremot fastställs de understödande medlemmarnas medlemsavgifter av styrelsen. 

Styrelsen godkände sitt förslag på styrelsemöte 1/2020. 
 

Motiveringar 
 

1) Personmedlemmar 

 

Styrelsen förslår inga ändringar. 

 

2) Lokalföreningar 

 

Styrelsen föreslår inga ändringar, d.v.s. att lokalföreningarnas medlemsavgift till förbundet fastställs 

enligt samma princip som tidigare. Summan är 80 % av de medlemsinktäkter som medlemmarna i 

lokalföreningen betalar. Natur och Miljö fortsätter i likhet med tidigare att sköta faktureringen av de 

lokalföreningsanslutna medlemmarnas medlemsavgifter och förmedlar lokalföreningarnas andel av 

detta i flera rater under året. 

 

3) Kommunmedlemmar 

 

Styrelsen föreslår inga ändringar. 

 

4) Understödande medlemmar 

 

Styrelsen föreslår att förbundsmötet delegerar detta ärende till styrelsen, enligt tidigare praxis. 

 

5) Medlemsrabatten för Finlands Natur 

 

År 2020 betalar medlemmarna 14 euro inkl moms för en prenumeration (en årgång = 4 nummer). 

Enligt nuvarande praxis fastställs medlemspriset av styrelsen. Beslut om priset år 2021 fattas i 

början av hösten. 

 

  

Bilaga N 
Förbundskongress 

2020 



Beslutsförslag 
 

Förbundsmötet besluter att förbundets medlemsavgifter för år 2021 skall vara följande: 

 

Medlemskategori I. Egentliga medlemmar 

 

De egentliga medlemmarnas medlemsavgift är 80 % av de medlemavgifter som enskilda 

personer, som den egentliga medlemmen representerar inom förbundet, erlägger i enlighet 

med besluten gällande medlemsavgifterna för enskilda medlemmar (Medlemskategori III), 

dvs: 

för varje medlemsavgift från enskild medlem 22,40 euro 

för varje familjeavgift* 30,40 euro 

för varje ungdomsavgift** 12,80 euro 

 

Medlemskategori II. Kommuner 

 

 Medlemsavgiften beror på antalet kommuninvånare i enlighet med följande tabell: 

 Antal invånare Medlemsavgift 

 1-4999 200 euro 

 5000-9999 400 euro 

 10000-14999 600 euro 

 15000- 800 euro 

 

Medlemskategori III. Enskilda personer 

 

Medlemsavgift för enskild medlem 28,00 euro 

Medlemsavgift för familj med flera medlemmar* 38,00 euro 

Medlemsavgift för ungdomar** 16,00 euro 

 

*medlemmarna bör ha samma hemadress 

**ungdomar under 25 år 

 

Förbundsmötet uppmanar de egentliga medlemmarna att beakta förbundets beslut gällande 

medlemsavgifter när de fastställer sina egna medlemsavgifter för år 2021. 


