Proposition 1 - Stadgeändring § 5 - Medlemskapet ska
gälla ett kalenderår
I nuläget gäller medlemskapet i SFQ från datum till datum, för ett år i taget. Då vår
medlemsadministration sköts av förbundsstyrelsens ideella krafter har detta inneburit stor
arbetsbörda på medlemsansvariga i förbundsstyrelsen.
När SFQ söker statsbidrag räknas medlemsantalet från den 31 december året innan sökningsåret.
När vi alltså söker pengar för året 2014 räknas medlemsantalet från den 31 december 2012. Om
någon blivit medlem den 30 december 2011 räknas inte denna medlem med i medlemsantalet
som påverkar hur mycket bidrag vi kan få från staten för året 2014.
Med medlemskap baserat på kalenderår skulle det bli enklare för oss att läsa av medlemsantalet,
vilket i sin tur gör det lättare att få en uppfattning om vilka insatser som krävs i
medlemsvärvningen resten av året. Kalenderårsmedlemskap skulle innebära att medlemsantalet
endast kan öka under året, inte minska. Eftersom våra medlemskap idag löper från datum till
datum betyder det att även om vi skulle vara 510 medlemmar i november så kan vi vara under
500 på nyårsafton (500 - en magisk siffra för Ungdomsstyrelsens HBT-pott).
Med omställningen skulle medlemshanteringen innebära en minskad administrativ belastning
tidsmässigt.
Det ska vara möjligt för SFQ att driva kampanjer som gör det möjligt att lösa medlemskap för
slutet av året som även gäller nästkommande år. Det skulle alltså innebära att om en till exempel
blir medlem i december 2013 skulle en betala medlemskapet för hela 2014 och få de sista dagarna
av 2013 på köpet. Eller möjlighet att lösa ett medlemskap på sommaren som gäller för resten av
nuvarande år och hela nästkommande år, och då betala 1,5 medlemsavgift.
Paragraf enligt gällande förbundsstadga:
§ 5 Medlem kan den person bli som ställer sig bakom förbundets syfte och erkänner förbundets
stadgar. Den person som vill bli medlem i SFQ ansöker aktivt skriftligen om medlemskap och
betalar den av kongressen fastslagna medlemsavgiften på 50 kr per år. Medlemskap i SFQ gäller
för ett år i taget. Medlemskap i SFQ innebär stadgeenliga möjligheter för enskild medlem att
påverka beslut om förbundets verksamhet och inriktning genom anslutning till lokalavdelning
eller lokalt nätverk.
Förbundsstyrelsen yrkar
att § 5 i stadgarna för Sveriges Förenade HBTQ-studenter ändras till:
§ 5 Medlem kan den person bli som ställer sig bakom förbundets syfte och erkänner förbundets
stadgar. Den person som vill bli medlem i SFQ ansöker aktivt skriftligen om medlemskap och
betalar den av kongressen fastslagna medlemsavgiften på 50 kr per år. Medlemskap i SFQ gäller
för ett kalenderår i taget. Medlemskap i SFQ innebär stadgeenliga möjligheter för enskild medlem
att påverka beslut om förbundets verksamhet och inriktning genom anslutning till lokalavdelning
eller lokalt nätverk.
att ge förbundsstyrelsen mandat att genomföra kampanjer som påverkar medlemskapets
giltighetstid och pris.

att anse följande ändringar omedelbart gällande, dock påverkar det inte de medlemmar som
tecknat ett medlemskap enligt den tidigare giltighetstiden för medlemskap.

Proposition 2 - Medlemsavgift till lokalavdelningarna
Enligt SFQ:s förbundsstadga är den årliga medlemsavgiften 50 kronor. En medlem får välja att
bli medlem i någon av SFQ:s lokalavdelningar, aktiva eller vilande. Vissa medlemmar väljer att bli
stödmedlemmar och anger då inte någon lokalavdelning.
SFQ vill stödja sina aktiva* lokalavdelningar. I dagsläget finns det ingen policy kring vad som ska
göras med medlemsavgifterna som betalas till förbundet utan lokalavdelningarna får aktivt söka
pengar till sin verksamhet från förbundets lokalavdelningspott - ett system som i dagsläget saknar
tydlighet och bör därför ses över.
Därför föreslår förbundsstyrelsen att årsavgiften från en medlem som angett en verksam*
lokalavdelning går till den lokalavdelningen. Detta skulle fungera så att en verksam*
lokalavdelning i början av året får medlemsavgifterna betalda till sig, baserat på hur många
medlemmar lokalavdelningen hade den 31 december året innan.
* Ur SFQ:s förbundsstadga. § 3 En lokalavdelning ska bestå av minst fem betalande medlemmar,
alla medlemmar oavsett ålder anses dock som likvärdiga medlemmar. En lokalavdelning och dess
medlemmar ska vara registrerade hos förbundet och ha antagit stadgar baserade på förbundets
stadgar. En lokalavdelning ska vidare vara verksam och lokalavdelningens medlemmar ska besluta
om lokalavdelningens verksamhet och ekonomi vid ett lokalavdelningsårsmöte.
Lokalavdelningarna beslutar själva om sin organiseringsform. Varje lokalavdelning ska ha en
lokalavdelningsansvarig med ansvar för medlemsregister och kontakt med förbundsstyrelsen.
Lokalavdelningens verksamhet ska redovisas för förbundet i en verksamhetsredovisning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att förbundet ska betala ut medlemsavgiften 50 kr per medlem till den lokalavdelning
medlemmen tillhör, förutsatt att lokalavdelningen är verksam enligt förbundsstadgan.
att denna summa utbetalas i klump under början av året, baserat på antal medlemmar i
lokalavdelningar den 31 december året innan.

