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21. FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGARNAS ÅRSAVGIFT 
TILL GYMNASTIKFÖRBUNDET AVSEENDE DE TVÅ 
NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅREN 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att  medlemsavgiften från och med 2023 ska oförändrat fastställas till 36 kr per 

medlem och år 

att  minimiavgiften per förening och år oförändrat fastställs till 1000 kr 

att maxavgiften per förening och år oförändrat fastställs till 65 000 kr 

att  minimiavgiften, om inte annat regleras i avtal, fortsatt gäller studentföreningar 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Bakgrund 

Medlemsavgiften behandlas vid varje förbundsmöte. Historiken pekar på att avgiften 

lämnats oförändrad vart annat förbundsmöte till att justeras vid näst kommande 

förbundsmöte, det vill säga höjts vart fjärde år. Vid senaste förbundsmötet, 2020, höjdes 

årsavgiften med 3 kr per medlem samt att maxavgiften höjdes till 65 000 kr. 

Medlemsintäkterna i Gymnastikförbundet uppgår till cirka 8Mkr för verksamhetsåret 2021, 

och utgör cirka 16 % av förbundets totala intäkter.  

Medlemsintäkterna har legat stabil de senaste åren på runt 8 mkr. Mellan 2019 och 2020 

minskade antalet medlemmar med drygt 20 000, troligtvis på grund av pandemin. Samtidigt 

höjdes medlemsavgiften med 3 kr/medlem vilket ledde till att den totala medlemsintäkten 

låg relativt stabilt.  

Strategi 2028 

Den av förbundsmötet fastställda strategiska planen mot 2028 är ett offensivt dokument som 

visar vart Svensk Gymnastik vill vara 2028. Tillsammans vill vi genomföra en förflyttning 

mot de önskade lägena 2028 som innebär att Svensk Gymnastik präglas av: 

• Öppna och innovativa föreningsmiljöer 

• En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse 

• En positiv och pådrivande kraft i samhället 

Ska Svensk Gymnastik tillsammans nå dit krävs det resurser med en stärkt organisation som 

kan samordna arbetet mot de önskade lägena. I de fem förnyelseresorna som ska leda fram 

till de önskade lägena finns det flera inriktningar som kräver en ordentlig kraftsamling. Ska 

vi kunna gå från strategi till praktik är det viktigt att vi har en genomtänkt finansiering, där 

olika delar av strategin ska finansieras på olika sätt. Medlemsavgifter behöver på sikt ökas 

som ett led i den stärkta finansieringen men ska inte ensamt finansiera den förflyttning 
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Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik behöver göra för att uppnå de önskade lägena 

2028. Redan vid Förbundsmötet 2020 ansåg styrelsen att en ökning av medlemsavgifterna 

skulle behövas men styrelsen menade att det inte var möjligt att gå fram med en större 

ökning då på grund av pandemin. Höjning av medlemsavgiften 2020 beslutades efter ett 

förslag som inkom från en förening på förbundsmötet.  

Samtidigt har effekterna av pandemin påverkat och fortfarande påverkar 

Gymnastikförbundet, dess medlemsföreningar samt idrottsrörelsen och samhället i stort på 

ett extraordinärt sätt som ingen har kunnat förutspå. Verksamheter har ställts in och ställts 

om, intäkter har minskat samtidigt som idrottsrörelsen fått olika stöd från staten. Alla 

pandemins effekter för både verksamheten och ekonomin går ännu inte att fullt ut få en 

överblick över.  

Pandemins effekter syns tydligt i Gymnastikförbundets bokslut för åren 2020 och 2021 där 

de totala intäkterna har minskat samtidigt som förbundet redovisar ett positivt resultat. Det 

beror bland annat på att flera kostnadsdrivande aktiviteter inte har kunnat genomföras 

under pandemin. Det har lett till att både kostnader och intäkter har minskat, där 

kostnaderna har minskat mer än intäkterna. Många av de inställda aktiviteterna kommer i 

stor utsträckning att genomföras under 2022 i stället. Därtill har fördelningen av statliga 

stödet till de olika idrotterna förändrats, där stödet till barn- och ungdomsverksamhet ökar. 

Effekten av detta behöver också sättas i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Hur medlemsföreningarnas ekonomi ser ut efter pandemin finns det ännu inte någon riktig 

överblick kring. Det är viktigt att alla föreningar inom Svensk Gymnastik nu får tid att 

återhämta sig och får till den nystart som alla vill göra. När pandemins effekter går att 

överblicka och verksamheterna har kunnat komma till ett normalläge anser styrelsen att 

medlemsavgifterna kommer att behöva höjas som ett av flera sätt att finansiera strategi 2028. 

Av dessa anledningar föreslår förbundsstyrelsen att föreningarnas årsavgift till 

Gymnastikförbundet ligger oförändrad de kommande två verksamhetsåren.  

 

 

  


