
 

 
Höjning av förbundsavgiften 2019 
 
Bakgrund 
Kongressen 2017 beslöt att höja förbundsavgiften från och med 1 januari 2019 från 
dagens 130 kr till 160 kr. Det vill säga en höjning med 30 kr.  
 
2018 lämnades förbundsavgiften oförändrat för att föreningarna ska ha möjlighet att på 
sina lokala årsmöten justera den totala medlemsavgiften i föreningen. Det vill säga den 
sammantagna summan av förbunds-, distrikts- och föreningsdelarna.  
 
Senast förbundet ändrade förbundsavgiften var 2011. Hade inte kongressen ändrat 
avgiften 2017 hade det dröjt till kongressen 2020 innan det funnits möjlighet att ändra 
avgiften, och det hade dröjt till 2022 innan en höjning hade slagit igenom.  
 
SPF Seniorerna har i genomsnitt en av de lägsta avgifterna för samtliga 
seniororganisationerna och inga extra bidrag från andra organisationer.  
(Som jämförelse kan nämnas att PRO har idag 170 kr i förbundsavgift och diskuterar en 
höjning på nästa års kongress.) 
 
Skälen till höjningen 
SPF Seniorernas seniorpolitiska arbete och massmediala genomslagskraft har ökat 
trycket på förbundet. En större del av intresserade och medlemmar vänder sig direkt till 
förbundskansliet för att få svar på frågor om SPF Seniorernas syn på olika äldre 
politiska frågor. Journalister vänder sig också i större utsträckning än tidigare till 
förbundet för att få bakgrundsinformation, kommentarer, rapporter samt personer att 
intervjua. Möjligheten att skicka e-post och göra inlägg på sociala medier bidrar 
dessutom till att det idag kommer in betydligt fler frågor och påståenden som behöver 
hanteras av förbundet än tidigare. 
 
SPF Seniorernas arbete med att påverka politiken på alla nivåer kräver, för att vara 
framgångsrikt, ett uthålligt och långsiktigt arbete. Våra ledamöter i kommunernas, 
landstingens och regionernas pensionärsråd har en viktig uppgift och den politiska 
samordningen och stödet till dem är fortsatt ett centralt uppdrag för förbundet och 
distrikten 
 
Sedan 2011, då avgiften förändrades senast, har kostnader och löner ökat i samhället, 
vilket gör att förbundet har högre kostnader för erbjuda samma tjänster som tidigare.  
 
  



 

Vad går förbundsavgiften till? 
Merparten av de pengar förbundet får in går tillbaka till föreningarna och distrikten i 
form av att förbundet betalar gemensamma kostnader, utbildningar och material.  
 
Följande delar av förbundsavgiften går direkt tillbaka till organisationen och 
medlemmarna: 

• Produktion av Senioren (Tidningens kostnader täcks till drygt hälften av 
annonsintäkterna. Resterande del subventioneras genom förbundsavgiften.) 

• Webbutiken (subventionering av material, själva butiken, lagerhållning m.m.) 
• Trycksaker (mycket är helt gratis, annat kraftigt subventionerat) 
• Stödmaterial, tex handböcker för olika styrelseposter 
• Mötesförsäkring för distrikt och föreningar 
• Lokalförsäkring för distrikt och föreningar 
• Ansvarsfrihetsförsäkring för alla styrelser 
• STIM-licens för distrikt och föreningar 
• Mässbidrag till distrikten 
• Centralt mässmaterial som distrikt och föreningar kan låna 
• Rapporter och utredning 
• Webb för hela förbundet 
• Intranät 
• Medlemsregister för hela förbundet 
• Inköp 65-års adresser 
• Rekryteringskampanjer 
• Bidrag till förbundsmästerskapen 
• DO-konferens 2 ggr/år 
• Avsättning till kongress 
• Konferenser och utbildningar för distrikt och till viss del föreningar 
• Besök/föreläsningar hos distrikt 
• Mediebearbetning och opinionsbildning 
• Annonsering och digitala kampanjer 
• Föreningsutskick med verksamhetsberättelse och annan aktuell information 

1ggr/år (går till alla föreningar, DO, distriktskanslier) 
• Projekt, egna och med andra såsom Polisen, Koll på läkemedel och samarbete 

med andra förbund. 
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