
§ 20 Medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften i SSS går till stor del till kostnaderna för vår medlemstidning samt utskick 
av den. Därtill går 50 kr per medlemskap till den regionalförening som medlemmen väljer att 
vara med i.  
 
Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan många år tillbaka. Faktum är att den senaste 
ändringen av medlemsavgiften gjordes 2004, dvs för 18 år sedan. Detta trots att kostnaderna 
gått upp i samhället generellt och så även inom SSS. Tittar man enbart på inflationen sedan 
2004 så skulle medlemsavgiften redan utifrån det vara runt 444 kr. 
 
Den främsta delen som medlemsavgiften täcker är medlemstidningen. Idag är portokostnaden 
för tidningen i snitt ca 60 kr per exemplar av tidningen. Det innebär en kostnad om 240 kr per 
år, bara i porto. För utländska medlemmar kostar portot därtill ännu mer, ca 300 kr per år. 
Dessutom har vi en kostnad för tryck och redaktör. 
 
Det är inte långsiktigt hållbart att SSS ska fortsätta ha höjda kostnader utan att justera 
medlemsavgiften. Det innebär att vi konstant måste söka andra inkomstkällor för att kunna gå 
runt, vilket innebär att vi potentiellt istället skulle behöva höja anmälningsavgifter till 
utställningar och arrangemang eller andra avgifter för att kompensera för detta. Styrelsen 
anser därför att medlemsavgiften bör höjas, och att detta framöver bör göras löpande istället 
för att behöva göra större höjningar mer sällan. 
 
Som en jämförelse kan konstateras att medlemsavgiften för enskild medlem i några av våra 
systerföreningar inom ISPC är £37,5 = 470 kr (Storbritannien), €86 = 910 kr (Holland), 650 
DKK = 920 kr (Danmark), 500 NOK = 530 kr (Norge), €34 = 360 kr (Finland). 
 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2023 höjs med 100 kr jämfört med 2022. Utifrån 
den högre kostnaden för utländska medlemmar bör denna avgift höjas med ytterligare 25 kr. 
Av medlemsavgiften bör en högre del än nu gå till regionalföreningarna, styrelsen föreslår en 
höjning om 25 kr per medlemskap för den del som går till regionalföreningarna. 
 
I vissa fall finns det skäl att göra kortare medlemskapskampanjer där det går att få 
medlemskap till ett rabatterat pris, t.ex. i samband med en stor mässa. Styrelsen vill att 
årsmötet fastställer att styrelsen har möjlighet att besluta om sådana tillfälliga kampanjer. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att medlemsavgiften för 2023 fastställs enligt följande: 
 

Enskild medlem: 450 kr 
Familjemedlemskap: 500 kr 
Medlem bosatt i annat land: 550 kr 

 
- Att 75 kr per enskilt medlemskap och 100 kr per familjemedlemskap ska gå till den 

regionalförening som medlemmen valt att vara medlem i. Detta delas upp i två 
utbetalningar där medlemsantalet räknas per den 30 april och den 30 oktober. 

 
- Att styrelsen får mandat att besluta om tillfälligt rabatterade medlemskap när styrelsen 

anser det lämpligt. 


