Till årsmötet 24 juni 2020

§16 Förslag till beslut om medlemsavgifter
Bakgrund

Den nuvarande avgiften är en fast avgift på 3 000 kronor plus 0,15% av insamlade
medel med ett tak på 90 000 kronor och ett golv på 3 000 kronor. Högsta avgiften är
alltså 93 000 kronor och den lägsta 6 000 kronor. Det nuvarande taket på 90 000
kronor för rörlig avgift innebär att organisationer med en insamling på drygt 60
miljoner kronor betalar samma medlemsavgift som den organisation som samlar in
800 miljoner kronor. År 2020 betalade de 10-20 minsta av Giva Sveriges
medlemsorganisationer ett snitt på 1,23% av sina insamlade medel i medlemsavgift.
Motsvarande procent för Giva Sveriges fem största medlemsorganisationer var
0,016%.
För att skapa en mer rättvis struktur för medlemsavgiften samt ge Giva Sverige
möjligheten att stärka sin position som branschröst med hjälp av ökade intäkter
föreslås en harmonisering av medlemsavgiften.
För att uppnå båda målsättningarna föreslås följande:
•

Fast avgift om 3000 kr.

•

En rörlig avgift motsvarande 0,15% av insamlade medel.

•

Om insamling över 100 mkr = tak 2,5 prisbasbelopp

•

Om insamling under 100 mkr = tak 2 prisbasbelopp

•

Golv 5% av prisbasbelopp.

Förslaget innebär också att golv och tak följer prisbasbeloppet istället för att vara
fasta nivåer. För år 2020 då prisbasbeloppet är 47 300 kr hade detta inneburit:
en minsta rörlig avgift på 2 365 kr
insamling under 100 mkr: en högsta rörlig avgift på 94 600 kr
insamling över 100 mkr: en högsta rörlig avgift på 118 250 kr
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För årets medlemsavgift hade det nya förslaget inneburit att 20 organisationer betalar
den högsta avgiften (118 250+3000), 8 organisationer når taket för avgiften för
insamling under 100 mkr (94 600+3000), 32 organisationer med insamlade medel
under 2 mkr får något sänkt avgift (med mellan 286-635 kr) medan den för övriga
medlemmar är oförändrad. Detta hade inneburit en ökad intäkt för Giva Sverige på
knappt 583 000 kronor.

Förslag till beslut

Giva Sveriges styrelse föreslår årsmötet att:
justera strukturen för medlemsavgifterna enligt förslaget som innebär
•

Fast avgift om 3000 kr.

•

En rörlig avgift motsvarande 0,15% av insamlade medel.

•

Om insamling över 100 mkr = tak 2,5 prisbasbelopp

•

Om insamling under 100 mkr = tak 2 prisbasbelopp

•

Golv 5% av prisbasbelopp.

