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6.2 § 
Fastställande av 
medlemsavgift för 
2022, samt preliminär 
avgift för 2023

BAKGRUND
Dagens medlemsavgiftssystem och dess nivåer infördes började gälla 2014 efter beslut på 
representantskapet 2013. Modellen ser ut enligt nedan: 

Medlemsavgiften för LSU baseras på medlemsorganisationens omsättning. Modellen är 
proportionell, men är också indelad stegvis vilket gör att tillfälliga tillskott av pengar (t.ex. 
projekt) inte bör ha någon större effekt på hur mycket medlemsorganisationen betalar år från 
år. 
 
LSU:s medlemsbas har en stor bredd i och hur våra medlemmars medlemssystem och ekonomi 
ser ut är varierande. Vi samlar organisationer med över hundra tusen medlemmar, och 
organisationer med färre än tusen medlemmar. Vissa är helt beroende – och i det närmaste 
helt finansierade – av statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
medan andra ser bidraget som en liten del av sina inkomster. Det är därför viktigt att avgiftens 
storlek avspeglar medlemsorganisationens ekonomiska förutsättningar och att modellen är 
förutsägbar. 

Omsättning Avgift Avgift med rabatt

< 2 miljoner 6 500 kr 5 500 kr

< 5 miljoner 7 500 kr 6 500 kr

< 10 miljoner 8 500 kr 7 500 kr

< 15 miljoner 13 500 kr 12 500 kr

> 15 miljoner 21 000 kr 20 000 kr
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Styrelsen föreslår även att de fortsatt ska kunna bevilja undantag i medlemskapsavgifter om 
särskilda skäl föreligger, vilket årsmötet 2020 gav styrelsen mandat till att göra. Detta grundar 
sig i att många av LSU:s medlemsorganisationer pressats av det senaste årets händelser och 
konsekvenserna av Coronapandemin. Särskilda skäl definieras som att organisationen inte 
beviljats statsbidrag, alternativt sett en reducering på 50% av intäkter jämfört med föregående 
år. Ansvaret att ansöka om denna dispens ligger hos medlemsorganisationerna. 

Representantskapet beslutade 2013 även om att införa en rabatt för de organisationer som 
inkommer med årsredovisning, information om omsättning samt styrelsens sammansättning 
innan den 10 september.

Beslutsförslag  
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta: 
Att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2022 samt preliminärt oförändrade till 
2023 enligt nedanstående: 

Omsättning Avgift Avgift med rabatt

< 2 miljoner 6 500 kr 5 500 kr

< 5 miljoner 7 500 kr 6 500 kr

< 10 miljoner 8 500 kr 7 500 kr

< 15 miljoner 13 500 kr 12 500 kr

> 15 miljoner 21 000 kr 20 000 kr

Att fortsatt ge LSU:s styrelse i mandat att undanta medlemsorganisationer från 
medlemsavgift om särskilda skäl föreligger.


