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Medlemsavgifter 2022–2025
Medlemsavgiften för medlemmar i Hörselskadades Riksförbund (HRF) är
300 kronor per år sedan den 1 januari 2015. Denna summa är jämförbar med
medlemsavgiften i många liknande organisationer. Avgiften ligger dessutom på
en nivå som nio av tio medlemmar anser vara lagom/acceptabel, enligt HRFs
medlemsundersökning (HRF/Novus 2018).
Förbundsstyrelsen föreslår därför oförändrad medlemsavgift för medlem under
åren 2022–2025. Även medlemsavgifterna för ungdomar (0–18 år) och för
stödmedlemskap föreslås förbli oförändrade.
I dag har HRF två olika avgiftsnivåer för familjer. En avgift på 375 kronor per år för
familjer med två personer och en maxavgift på 420 kronor per år för familjer med
tre eller flera personer. För att förenkla kommunikationen kring familjers avgifter
föreslår förbundsstyrelsen en enhetlig avgift för alla familjer på 375 kronor.
HRF erbjuder i dag dubbelmedlemskap, vilket innebär att en person kan vara
medlem i mer än en förening inom ett eller flera distrikt. Förbundsstyrelsen
föreslår att medlemmar ska kunna vara dubbelanslutna även i framtiden och att
principen för avgiftens storlek och fördelning ska vara oförändrad.

Medlemskap och avgiftsnivåer
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att HRFs medlemsavgifter
under kongressperioden 2022–2025 ska vara:
•

300 kronor för vuxna, 18 år eller äldre, som är medlem i förening

•

375 kronor för två eller flera personer i samma familj som är medlemmar i
samma förening (huvudmedlem och anhöriga)

•

75 kronor för ungdomar under 18 år som är medlem i förening eller
stödmedlem i riksförbundet

•

300 kronor för stödmedlem, medlem direkt i riksförbundet
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Avgiftsfördelning
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att fördela medlemsavgifter
2022–2025 enligt följande:
Fördelning (kr)

Avgift (kr)
Medlem

(18 år eller äldre)
Två eller flera i samma familj

(huvudmedlem och närstående)
Ungdom

(under 18 år)
Stödmedlem

Förening

Distrikt

Förbund

300

120

80

100

375

195

80

100

75

75

-

-

300

-

-

300

Dubbelmedlemskap
Förbundsstyrelsen föreslår även att kongressen beslutar att HRF ska erbjuda
dubbelmedlemskap, som innebär att en person kan vara medlem i mer än en
förening i ett eller flera distrikt, samt att avgift för dubbelmedlemskap betalas
enligt följande 2022–2025:
Avgift (kr)
Förening*

Distrikt**

Förbund

120*

80**

0

Dubbelmedlemskap, familj

75*

80**

0

Dubbelmedlemskap, ungdom

75*

80**

0

Dubbelmedlemskap, medlem

* En avgift per förening
** Distriktsavgift tillkommer vid dubbelmedlemskap i förening i annat distrikt.
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