§7. Styrelsens proposition i enlighet med
representantskapets uppdrag
Bakgrund
Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i
Sverige och verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga
idéburna organisationer har goda förutsättningar att bidra till och utveckla samhälle,
demokrati och generell välfärd.
Under de senaste åren har Forum brottats med ekonomiskt underskott samtidigt som
det har förts samtal och utvecklingsarbete inom Forum och med andra parter inom
sektorn, som exempelvis Fremia och Famna. Samtalen har bland annat handlat om hur
vi organiserar oss på bästa sätt, hur vi skapar hållbar finansiering för våra frågor och hur
våra prioriteringar ska se ut. Det arbetet och de processerna ledde fram till att styrelsen
inför representantskapet i maj 2022 presenterade förslag på vägen framåt för Forum
med förslag på reviderad verksamhetsinriktning.
Givet de diskussioner som blev på representantskapet valde styrelsen att dra tillbaka
sina förslag och i stället föreslå representantskapet att ett extra representantskap skulle
hållas där beslut om reviderad verksamhetsinriktning, fokus och finansiering av Forums
intressepolitiska arbete, nya medlemsavgifter för 2023–2024 samt eventuella
konsekvenser förslagen får för Forums stadgar skulle tas.
Inför det extra representantskapet föreslog styrelsen att en medlemsbaserad
arbetsgrupp skulle ta fram underlag och förslag till styrelsen. Representantskapet i maj
beslutade i enlighet med det förslaget. Beslutet blev att till det extra representantskapet
skulle styrelsen framlägga förslag avseende:
- förslag på verksamhetsinriktning
- fokus och finansiering av Forums intressepolitiska arbete
- förslag på nya medlemsavgifter för 2023–2024
- redovisa eventuella konsekvenser förslagen får för Forums stadgar

Beskrivning av processen från maj 2022 fram till nu
Utifrån beslutet på representantskapet den 19 maj 2022 tillsatte styrelsen en
medlemsbaserad arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram förslag gällande
reviderad verksamhetsinriktning, fokus och finansiering av Forums intressepolitiska
arbete, förslag på nya medlemsavgifter för 2023–2024 och eventuella konsekvenser
förslagen får för Forums stadgar.
Arbetsgruppen har arbetat intensivt under hösten och presenterade sina förslag till
styrelsen i slutet av oktober. I ”Bilaga 1: Arbetsgruppens förslag och redovisning till
styrelsen” finns arbetsgruppens förslag i sin helhet och även en redogörelse för hur de
har arbetat i dialog med medlemmarna för att ta fram sina förslag.

Styrelsen vill tacka arbetsgruppen för ett väl utfört uppdrag vars resultat har legat till
grund för de förslag som styrelsen nu lägger fram till det extra representantskapet.

§7a – Förslag reviderad verksamhetsinriktning
Verksamhetsinriktningen ska spegla den utveckling som Forum befinner sig i och
beskriva den inriktning Forum ska ha ska ha från nu till och med 2024. Det är en
revidering av verksamhetsinriktningen som togs på representantskapet 2020. Förslaget
bygger på arbetsgruppens förslag. Styrelsen instämmer i värdet av Forums verksamhet,
men betonar att den innebär ekonomiskt ansvar och arbetsgivaransvar som inte till fullo
är löst med arbetsgruppens förslag till nya medlemsavgifter eller styrning av dessa. Den
nya styrelsen behöver utrymme att löpande beakta förutsättningarna för Forums
ekonomi.
Ny verksamhetsinriktning gällande 2025–2028 kommer beslutas om på nästa ordinarie
representantskap som hålls våren 2024.
Styrelsen föreslår representantskapet att besluta
-

Att verksamhetsinriktningen för Forum 2023–2024 formuleras enligt följande:

Forum ska:
•
•

•
•
•
•

driva och utveckla Volontärbyrån för att stärka idéburen organisering
bedriva ett oberoende, men också samverkande påverkansarbete med
intressepolitiskt fokus på demokratiskt utrymme, till exempel hotet mot
demokratin, samt idéburen organiserings röstbärande roll
erbjuda mötesplats och dialog för samverkan med medlemsbaserade
arbetsgrupper i det intressepolitiska arbetet
erbjuda mötesplats och dialog för samverkan med intresseorganisationer med
expertis inom samverkansområden
driva aktiv samverkan med, samt fortsätta värdskap för NOD för att stärka den
demokratiska samhällsutvecklingen
driva och utveckla Ideella jobb

§7b – Förslag fokus och finansiering av Forums
intressepolitiska arbete
Arbetsgruppen har genom sitt arbete och dialog med medlemmar kommit fram till att
det demokratiska utrymmet i kombination med idéburen organiserings röstbärande roll
är något som Forum bör ha fokus på. Styrelsens förslag är i linje med arbetsgruppens
förslag.

Styrelsen håller med om att det är bra att sträva efter att det intressepolitiska arbetet
som utgångspunkt finansieras via medlemsavgifter. Arbetet kan även bedrivas med
förstärkning av medlemsbaserade arbetsgrupper. Hur mycket resurser som finns att
tillgå styrs dock av storleken på medlemsavgifterna och det kan även finnas andra
budgetposter eller kommande intäkter som också kan vara del av det intressepolitiska
arbetets finansiering. Därför vill styrelsen inte fastslå att det intressepolitiska arbetet
enbart ska finansieras via medlemsavgifter.
Styrelsen föreslår representantskapet att besluta
-

att Forums intressepolitiska arbete ska fokusera på det demokratiska utrymmet, till
exempel hotet mot demokratin
att Forums intressepolitiska arbete ska fokusera på idéburen organiserings
röstbärande roll
att Forums intressepolitiska arbeta ska vara oberoende
att Forums intressepolitiska arbete ska stärkas genom medlemsbaserade
arbetsgrupper

§7c – Medlemsavgifter 2023–2024
Arbetsgruppen förslår höjda medlemsavgifter främst för att finansiera det
intressepolitiska arbetet. Styrelsen väljer att lägga fram sitt förslag till
representantskapet utifrån samma resonemang och utgångspunkter. Styrelsen delar
också bilden som arbetsgruppen förmedlar att det finns en stor potential i att öka
antalet medlemmar utifrån ett tydligt fokus på det intressepolitiska arbetet. Det i sin tur
kan öppna upp för andra modeller framöver vad gäller medlemsavgifter, som per
medlem ger lägre avgift än den modell som föreslås nu. Till detta representantskap
föreslås dock ett förslag som ger höjda avgifter. Modellen är framtagen av
arbetsgruppen utifrån att proportionen är lika för alla och bygger inte som tidigare på
procentsats av prisbasbelopp. Sedan tidigare har några medlemsorganisationer
undantag från modellen som ligger till grund idag. Detta för att deras omsättning också
omfattar internationella åtagande, biståndspengar, lotterier med mera och där det
därför har funnits fog för undantag. Styrelsen menar att dessa undantag även kommer
att vara giltiga framöver, men bejakar arbetsgruppens förslag att den nya styrelsen ges i
uppdrag att ta fram transparanta riktlinjer och rekommendationer kring vad som gäller
för att som medlemsorganisation få undantag från modellen och då även en lägre avgift.
FÖRSLAG NY MODELL:

Omsättning (mkr)

Medlemsavgift/år

0-5
6- 25
26-50
51 - 100
101-

5 000 kr
25 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
150 000 kr

Om representantskapet inte bifaller förslaget på ny modell för medlemsavgifter och inga
andra förslag yrkas på under mötet så blir nu gällande modell även modellen för
avgifterna 2023–2024.
NU GÄLLANDE MODELL:

Forums medlemsorganisationer föreslås betala en årsavgift enligt nedanstående steg och
gällande prisbasbelopp. Detta följer tidigare av Representantskapet beslutad
beräkningsmodell.

Omsättning (mkr)

Andel av prisbasbelopp

Medlemsavgift 2023

0-5
5-15
15-30
30-50
50-100
100-200
200-400
400-600
600-1000
1000-

10%
20%
30%
50%
70%
100%
150%
200%
300%
400%

5 250 kr
10 500 kr
15 750 kr
26 250 kr
36 750 kr
52 500 kr
78 750 kr
105 000 kr
157 500 kr
210 000 kr

Prisbasbelopp år 2023: 52 500 kr
Avgiften faktureras i januari månad och baseras på senast redovisade omsättning.
Exempelvis skickas faktura i januari 2023 baserad på omsättning 2021 och gällande
prisbasbelopp vid faktureringstillfället.

Styrelsen föreslår representantskapet att besluta

-

Att modellen för beräkning av medlemsavgifter baseras på omsättning enligt
följande.

Omsättning (mkr)

Medlemsavgift/år

0-5
6- 25
26-50
51 - 100
101-

5 000 kr
25 000 kr
50 000 kr
100 000kr
150 000 kr

-

Att medlemsavgiften fram till 30 juni 2023 baseras på nuvarande modell och att den
nya medlemsavgiften börjar gälla från 1 juli 2023
Att uppdra åt styrelsen att ta fram riktlinjer och rekommendationer vad gäller
undantag från modellen för en medlemsorganisations nivå på medlemsavgift

§7d – Redovisa eventuella konsekvenser förslag 7a7c får för stadgan
Inom uppdraget som representantskapet gav till styrelsen ingick att till detta
representantskap redovisa vilka eventuella konsekvenser förslagen som har tagits fram
får för Forums stadga. Arbetsgruppen har till styrelsen lämnat medskick att de i
dagsläget inte ser några direkta konsekvenser vad gäller ändringar av stadgan. Styrelsen
delar uppfattningen att inga stadgeändringar behöver göras utifrån de förslag som
presenteras för det extra representantskapet 15 december.

