4.9.2018
Hej!
Här får ni info om medlemsavgifter 2019. Om det är svårt att läsa här i e-postens
meddelandefält finns samma info i bilagan. Den här e-posten skickar jag förutom till våra
kontaktpersoner i lokalföreningarna också till dem vi har uppgift om att sköter
kassörsuppgifter i lokalföreningarna.
Jag har nu sparat alla e-poster jag skickat till er i år på webben så ni kan gå och läsa dem
där ifall någon e-post skulle ha kommit bort:
https://naturochmiljo.fi/malgrupper/medlem/lokalforeningsnytt/
Så till saken:
På förbundsmötet i Helsingfors den 15 april 2018 fastställdes medlemsavgifterna för år 2019
i enlighet med styrelsens förslag. Det är viktigt att lokalföreningen beaktar det här beslutet
när ni fastställer era medlemsavgifter och er budget för verksamhetsåret 2019.
Natur och Miljö har i flera år fört diskussioner med det finska förbundet Suomen
luonnonsuojeluliitto om förbunden kunde förenhetliga sina medlemsavgiftssystem. Vi är
medvetna om att nuvarande praxis är besvärlig för de lokalföreningar som hör till två olika
förbund. Tyvärr har förbunden ännu inte hittat en lösning på detta.
Medlemsavgifter 2019
Natur och Miljö sköter som tidigare faktureringen av medlemsavgifter för de lokalföreningar
som följer förbundsmötets beslut. Våra system skulle inte klara av en situation där
lokalföreningarna hade olika stora medlemsavgifter för sina medlemmar. Det är inte heller
möjligt att medlemsavgiften för en person som inte hör till en lokalförening skulle skilja sig
från avgiften för en person som är medlem i en lokalförening. Vi kan alltså INTE fakturera
olika stora medlemsavgifter av medlemmar beroende på om de tillhör en viss lokalförening
eller inte.
Förslag till hur beslutet formuleras på lokalföreningens höstmöte:
Höstmötet konstaterar att Natur och Miljös förbundsmöte den 15.4.2018 fastställde
medlemsavgifterna för personer och lokalföreningar år 2019.
Höstmötet konstaterar också att medlemmar i förbundet Natur och Miljö har rätt till det
rabatterade medlemspriset för tidningen Finlands Natur och att det här även gäller personer
som hör till en lokalförening.
Höstmötet besluter att medlemsavgifterna för medlemmar som hör till det svenskspråkiga
förbundet Natur och Miljö rf är följande:
Medlemsavgift för enskild medlem*

28,00 euro

Medlemsavgift för familj med flera medlemmar**

38,00 euro

Medlemsavgift för ungdomar***

16,00 euro

* med enskild medlem menas en (1) person
**medlemmarna bör ha samma hemadress
***ungdomar under 25 år
Höstmötet konstaterar att faktureringen av dessa medlemsavgifter sköts av förbundet Natur
och Miljö.
[Utöver detta kan er förening besluta om andra medlemsavgifter för personer som INTE hör
till förbundet Natur och Miljö rf.]
Budgeten 2019
Det finns två sätt att budgetera medlemsintäkterna för de av era medlemmar som är
anslutna till förbundet Natur och Miljö.
Förslag till hur lokalföreningen beaktar medlemsavgifter i budgeten:
a) Bruttointäkter och medlemsavgiftskostnader
På intäktssidan budgeterar ni summorna som nämns ovan, men samtidigt budgeterar ni på
kostnadssidan lokalföreningens medlemsavgift till förbundet. Förbundsmötet 15.4.2018
fattade beslut om medlemsavgifterna för egentliga medlemmar, alltså lokalföreningar och
Ålands Natur och Miljö. Lokalföreningens medlemsavgift till förbundet är 80 % av de
medlemsavgifter som enskilda personer betalar till lokalföreningen, på basen av den faktura
som skickas ut från Natur och Miljö, dvs:
för varje medlemsavgift från en enskild medlem

22,40 euro

för varje familjeavgift

30,40 euro

för varje ungdomsavgift

12,80 euro

Notera att de enda pengar som flyttas mellan förbundet och lokalföreningen är
lokalföreningsandelen på 20 %, vilken betalas från förbundet till lokalföreningen.
b) Nettobudgetering
Lokalföreningen budgeterar som medlemsavgiftsintäkter endast nettointäkter (vilka
motsvarar 20 % av de via förbundet fakturerade och förverkligade medlemsintäkterna),
d.v.s.
för varje medlemsavgift från enskild medlem

5,60 euro

för varje familjeavgift

7,60 euro

för varje ungdomsavgift

3,20 euro
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