
 

Proposition till kongress 2021 om fastställande av medlemsavgift 

2018 införde WILPF, Women’s international league for peace & freedom, ett nytt sätt att 
beräkna sektionsavgifter. Beräkningen utgår ifrån SPI, Social Progress Index, och antal 
medlemmar för att bättre spegla olika länders betalningsförmåga. Sverige ligger i högsta 
kategorin för SPI vilket innebär att vår sektionsavgift till WILPF kraftigt höjts sedan 2018. 
  
Idag har Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, en medlemsavgift om 
240 kr/år, dvs 20 kr/månad. Av dessa 240 kronor går cirka 210 kr/år till WILPF 
internationellt. Summan varierar lite beroende på antal medlemmar och växelkurser. Utöver 
detta går 50 kr/år till lokalkretsar för de medlemmar som är kretsanslutna. Detta innebär att 
IKFF Sverige inte kan räkna med någon intäkt från medlemsavgifter idag och dessutom 
riskerar att gå minus då utgifterna till wilpf och kretsar överstiger de medlemsavgifter vi får 
in. 
 
Vid Kongressen 2017 höjde IKFF Sverige medlemsavgiften till nuvarande nivå för att minska 
sårbarheten i att helt vara beroende av projektmedel. Med avgiftsändringen till WILPF från 
2018 äts denna höjning upp och IKFF Sverige är fortsatt mycket ekonomiskt sårbara. 
Samtidigt behöver vi kunna täcka ett eventuellt underskott i de fall då utgifterna till WILPF 
samt kretsar blir större än intäkterna från medlemmar. 
 
Förbundsstyrelsen har under kongressperioden med anledning av detta format en arbetsgrupp 
för hållbar finansiering som arbetat aktivt för att minska organisationens beroende av 
projektbidrag och för att öka våra intäkter från andra källor, därav har organisationen nu 
förberetts för att ansöka om 90-konto. Detta arbete fortgår löpande. 
 
Något som framkommit i detta arbete är att IKFF behöver göra en justering av 
medlemsavgiften från nuvarande 20 kr/mån (240 kr/år) till 25 kr/mån (300 kr/år). Det vill 
säga en höjning med fem kr per månad. De medlemsintäkter som sektionen förfogar över för 
övrig verksamhet skulle med denna höjning av medlemsavgiften öka från ungefär 900 kr/år 
till 30 000 kr/år.  

Förslag till beslut: 

❖ Att IKFF Sverige från 2022 fastställer sin medlemsavgift till 300 kr/år – vilket 
motsvarar en höjning med fem kronor/månad. 

❖ Att kretsarna för varje kretsmedlem fortsatt får 50 kronor av medlemsavgiften. 


