
Frågeställning från SPF Seniorerna Araslöv  

 

Grunden för uttag av medlemsavgifterna inom SPF utgörs av medlemsskaran i vederbörlig förening 
den 31/12. 
Om medlem avstår att betala medlemsavgift efter avisering inför det nya året så baseras uttag till  
förening, distrikt och förbund ändock på den 31/12 som ovan nämnts. 
 
Resultatet blir att föreningarna, som är basen för hela organisationen och oftast har de små 
ekonomiska resurserna, får ta det finansiella bortfallet på alla nivåer, förening, distrikt och förbund. 
Detta är fullständigt oacceptabelt och måtte skyndsammast ändras så att varje nivå får ta sin del av 
underskottet. 
 
Jag vill att frågan tas upp på distriktsstämman den 15 april och att tillvägagångssättet för att få en 
ändring klarläggs. 
 
Färlöv den 15 mars 2021 
 
Tommy Stjernqvist 
SPF Seniorerna Araslöv 
 

Klarläggande från Skånedistriktet 
 
Åsikten är besvarad av Skånedistriktets styrelse. 

Skånedistriktet motionerade till kongressen 2017 om att medlemsräkningsdag skulle ses över och 

exempelvis anpassas till förfallodag, så det fanns en möjlighet att avregistrera medlemmar. Det skulle 

ses över av den tillsatta stadgegruppen. 

I det nya stadgeförslaget §2 mom 4: 

"Medlemsavgift (menas förmodligen avi) utsändes i november året före det kalenderår som 

avgiften avser. Medlemsavgift ska betalas till förbundet senast den 31 december året före 

det kalenderår den avser. Efter en påminnelse åligger det aktuell förening att ytterligare 

påminna om medlemsavgiften" 

Ovanstående är delvis i linje med det Skånedistriktet fört fram och följs §2 så skulle problematiken 

kanske inte försvinna men minska, även om medlemsräkning sker 31/12 

Stadgegruppen har vidare uttryckt avsikten att endast inbetalda medlemsavgifter skall fördelas och 

ingen medlemsräkning ligga till grund för avräkning. I ovanstående skrivelse finns utrymme för 

tolkning och avräkningsförfarande bör förtydligas. 

 

Skånedistriktets förslag till hantering:  

Skånedistriktet framför till Förbundsstyrelsen och stadgegruppen behovet av ett förtydligande så det 

inte finns tolkningsutrymme. 

Skånedistriktets hållning på kongressen är: 

1. Att ingen avräkning gällande obetalda medlemsavgifter skall ske 

2. Att medlemsräkning tidigast sker i samband med förfallodag för första påminnelsen 

 
 


