
 
 

Till årsmötet om medlemsavgiften i Riksförbundet Visan i Sverige 
 
Medlemsavgiften avgör styrelsens möjlighet att fullfölja årsmötets aktivitetsplan.  
 
Stadgarna utmanar styrelsen på följande sätt: 
Riksförbundet Visan i Sverige skall synliggöra visan i alla dess former, agera i 
medlemmarnas gemensamma intresse gentemot myndigheter, företag, massmedia och 
andra organisationer och stimulera människor att själva och i gemenskap med andra odla 
visan. Riksförbundet Visan i Sverige skall också främja kontakter och erfarenhetsutbyte 
mellan medlemmarna. Föreningarna står dock självständiga och själva bestämmer om sin 
verksamhet. Riksförbundet Visan i Sverige ska stödja medlemsföreningarnas existens och 
bildandet av nya föreningar samt samarbeta med liknande sammanslutningar i andra länder 
med en prioritet på Norden. 
 
Verksamhetsplanen som årsmötet beslutar, är årsmötets uppdrag till styrelsen.  
 
Efter att vi har fått möjlighet att engagera en verksamhetsutvecklare har vi äntligen kommit 
ett steg vidare i att vara redskap för medlemmarna. Enskilda styrelsemedlemmar lägger 
också ner mycket arbete för att synliggöra visan. 
 
Hittills har det kostat 500 kr i fast avgift per förening och därutöver 3 kr per medlem att vara 
ansluten till riksförbundet. Med 4000 medlemmar utgör det ca 20 000 kr. I tillägg kan 
föreningarna prenumerera på tidningen, två nummer per år till ett pris av 50 kr per medlem. 
Att producera tidningen kostar 105 kr för två nr.  
 
För att finansiera arbetet ansöker vi om stöd från kulturrådet. En vanlig princip är att man får 
lika mycket i stöd som egeninkomsten. Om vi skall få 500 000 kr i stöd från staten, så måste 
vi själva generera lika mycket. 
 
Styrelsen rekommenderar att medlemmarna diskuterar nivån på avgiften innan nästa 
årsmöte. Det kommer att ta tid att komma överens om en avgift som säkrar oss 
offentligt stöd som kan göra det möjlig att fungera som ett aktivt förbund för visan. Vi 
föreslår ingen större ändring i år. Vi tror att det krävs en större diskussion innan vi 
fattar beslut om större ändring. 
 
Årsmötet 2020 beslöt att enskilda kan bli medlem i riksförbundet.  
 
Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar styrelsen årsmötet att besluta så om följande:  
 
  



Medlemsavgift Riksförbundet Visan i Sverige 
 
 
Medlemsavgift Förening 
Fast avgift 500 kr plus 3 kr/medlem 
Maxavgift per förening 1000 kr 
Möjlighet att teckna föreningsprenumeration av Magasinet Visor till en kostnad av 50 
kr/medlem (förutsätter att alla i föreningen prenumererar) 
 
 
Medlemsavgift Enskild medlem  
ordinarie 250 kr 
ungdom t o m 25 år samt student 150 kr 
för studentrabatt över 25 år: medlem ansvarar för att varje år styrka status som 
student med hjälp av studentlegitimation (mecenat) 
I medlemsavgiften ingår en prenumeration på Magasinet Visor, värde 100 kr 
(obligatorisk) 
 
Familjemedlemskap 300 (ingår en tidningsprenumeration) 
 
 
Eventuella framförhandlade medlemsförmåner under året gäller föreningsmedlemmar 
såväl som enskilda medlemmar. 
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