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16. Väckt fråga om medlemsavgiftens storlek och konstruktion
Sedan 2015 har medlemsavgiften till Folkrörelsearkivet höjts från 200 kronor till 500 kronor för
lokal förening. För distrikts- och riksförening har har medlemsavgiften under samma tid höjts från
500 kronor till 950 kronor. Ulf Geijer, ombud för Club 60 Moderata seniorer och Värmlands Gille,
framför farhågan att denna ökning riskerar att bli orimlig för fr.a. mindre föreningar att bära och
uppmanar till att pröva hur en rimlig och hanterlig medlemsavgift kan utformas och den ska
relateras till andra intäkter.
Ulf Geijers brev till Folkrörelsearkivet väcker frågan och illustrerar belägenheten och överväganden
för Club 60 Moderata seniorer och för Värmlands gille:
Betr. Medlemsavgift 2021
Undertecknad, som representerar 2 olika föreningar, vill härmed ifrågasätta den enorma höjning av
medlemsavgiften för föreningar som genomförts de senaste åren.
När Club 60 Moderata seniorer beslutade att arkivera föreningens rätt begränsade material hos
folkrörelsearkivet var medlemsavgiften mycket låg - 2009 var den 100 kronor och 2015 var avgiften
200 kronor. Året därpå, 2016, höjdes den till 300 kronor, 2018 till 400 kronor, 2020 till 450 kronor och
för att nu 2021 höjas till 500 kronor. Under en period av 6 år har alltså medlemsavgiften höjts
150%. Man kan fråga sig vad vi får för dessa extra 300 kronorna.
Vi har i princip endast lagrat materialet sedan start och inte ens fyllt på med mer material och ej heller
besökt arkivet. Vår avsikt var att göra detta under 2020, men det blev av flera skäl inte av. Under den
nuvarande covid-19 perioden har heller inte arkivet varit tillgängligt i någon större utsträckning.
”Mina” föreningarna har fått ställa in stora delar av fjolårets programpunkter och nu förmodligen
också alla vårens fysiska möten. En av föreningarna har även reducerat medlemsavgiften med 50%. I
detta läge känns det ekonomiskt oförsvarbart att ha en utgift motsvarande upp till 10% av de totala
medlemsavgifterna till arkivkostnader.
Vill med denna skrivelse meddela ansvariga för Folkrörelsearkivet att minst två föreningar i Uppsala
nu ser med oro på hur arkivkostnaderna har ökat dramatiskt och i en sådan omfattning att
föreningsekonomin blir lidande. Vi kan i värsta fall bli tvingade att hantera vårt arkivmaterial på ett
annat sätt, vilket skulle vara tråkigt med tanke på att föreningarna ändå har en intressant historia av 40
respektive 115 år.
Jag ser med tillförsikt fram emot en positiv respons från ansvariga för Folkrörelsearkivet med
förhoppning att vi skall kunna hitta en acceptabel lösning.
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Med vänliga hälsningar
Ulf Geijer, kassör för Club 60 Moderata seniorer och ordförande för Värmlands Gille

Väckt fråga är inte en beslutspunkt. Diskussionen som följer på väckt fråga tjänar däremot till
vägledning för styrelsen och arkivchef om vidare åtgärder.
Örjan Simonson
Arkivchef

