Ärende: Styrelsens förslag till stämman
Handling: Till dagordningspunkt 20.

Förslag till differentierad medlemsavgift och medlemsaktiviteter
Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola hade under 2017 134 betalande medlemmar. Av dessa
var 124 enskilda medlemmar, 8 st. föreningar och två kommuner. ( Ängelholm och Perstorp).
Styrelsens bedömning är att det finns en potential att kraftigt öka antalet medlemmar. Det gäller
enskilda men även föreningar och kommuner. Styrelsen anser det värdefullt att fler visar sitt stöd för
skolan genom medlemskap. En bredare medlems bas ökar också skolans förankring och bör vara till
gagn för skolans utveckling.
Ett ökat antal medlemmar förutsätter dock en mer aktiv medlemsvärvning än vad som skett de
senaste åren. Det förutsätter också att medlemskapet ger ett mervärde utöver ett mer passivt
stödmedlemskap. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta
initiativ under 2018 till ett aktivt arbete med att rekrytera nya medlemmar; enskilda, föreningar och
kommuner i Nordvästra Skåne. Styrelsen bör samtidigt ta initiativ till medlemsaktiviteter som kan ge
medlemskapet ett djupare mervärde. Det kan exempelvis vara särskilda föreningsmöten någon gång
per år med ett intressant och meningsfullt program. Det kan också vara fråga om att erbjuda
medlemmar att bidra i skolans verksamhet som volontärer eller på annat sätt bidra till skolans
utveckling med den kompetens och erfarenhet som medlemmarna besitter.
Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola har sedan den bildades haft en enhetlig medlemsavgift
oavsett om medlemmarna är enskilda, en förening eller en kommun. Styrelsens uppfattning är att
det bör vara möjligt att öka inkomsterna från medlemsavgifter genom att differentiera
medlemsavgifterna. Ökade inkomster från medlemsavgifter skulle också skapa ekonomiska
förutsättningar för de medlemsaktiviteter som föreslås ovan utan att det skulle gå ut över skolans
ekonomi i övrigt.
Vid årsstämman 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 höjs till 175 kr. Styrelsen föreslår att
medlemsavgiften för enskilda medlemmar ska var oförändrad även för 2019. För föreningar bör det
dock vara möjligt att bidra med en högre summa. Förslagsvis 500 kr. För kommuner är dagens
medlemsavgift rent försumbar. För kommunerna bör en avsevärt högre medlemsavgift kunna tas ut.
Det kan också vara rimligt att större kommuner betalar en högra avgift. Styrelsen föreslår mot den
bakgrunden att kommuner över 40 000 invånare för 2019 har en medlemsavgift på 10 000 kr och
kommuner med färre invånarantal betalar 5 000 kr i medlemsavgift.

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet
att

ge styrelsen i uppdrag att ta initiativ för aktivt rekrytera fler nya medlemmar till
föreningen och

att

ta initiativ till intressanta aktiviteter för medlemmarna mellan årsstämmorna samt

att

fastställa medlemsavgiften 2019 för enskilda medlemmar till 175 kr, för föreningar till
500 kr, för kommuner över 40 000 invånare till 10 000 kr och för kommuner under
40 000 invånare till 5 000 kr.

