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Fastställande av medlemsavgift för 2020 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer att den årliga medlemsavgiften för aktiva 

medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige förändras till att bli baserad på prisbasbeloppet 

från föregående verksamhetsår. 

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer den årliga medlemsavgiften för aktiva medlemmar i 

Brandskyddsföreningen Sverige till 10% av ett prisbasbelopp, vilket för år 2020 innebär 4.650 

kronor. 

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer att den årliga medlemsavgiften för stödjande 

medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige bibehålls på 630 kr.  

Bakgrund 

Brandskyddsföreningen Sveriges aktiva medlemmar är företag, myndigheter och andra former 

av organisationer. Föreningens stödjande medlemmar är privatpersoner eller enmansföretag. 

Brandskyddsföreningen Sverige är en allmännyttig ideell föreningen. Föreningen bedriver sin 

verksamhet för att Sverige ska bli säkrare och med brandsäkerhet som främsta inriktning. 

Verksamheten är sedan många år uppdelad så att föreningen bedriver medlems-, varumärkes-, 

opinions- och kampanjverksamhet medan dotterbolag och intressebolag bedriver kommersiell 

verksamhet.  

Verksamheten i Brandskyddsföreningen Sverige finansieras av avgifter från medlemmar, bidrag 

från givare och utdelningar från dotterbolag. Under flertalet år har resultatet varit negativt vilket 

medfört att föreningen har behövt använda balanserade medel i det egna kapitalet, så att det 

egna kapitalet per 2018-12-31 uppgår till 5 tkr. Brandskyddsföreningen Sverige behöver därmed 

förstärka sin finansiella situation. 

Styrelsen anser att verksamheten i Brandskyddsföreningen Sverige bidrar med stort värde för 

samhället och för brandsäkerheten i Sverige. Detta värde bör vara grunden för avgiften på 

medlemskapet i föreningen. 

Styrelsen i Brandskyddsföreningen Sverige anser vidare att medlemsavgiften i 

Brandskyddskyddsföreningen Sverige bör följa den allmänna prisutvecklingen i samhället, 

varför styrelsen vill förändra grunden för medlemsavgiften genom att knyta den mot föregående 

verksamhetsårs prisbasbelopp. 

Styrelsen har bedömt att värdet av ett medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige är så stort 

att den årliga medlemsavgiften för aktiva medlemmar bör vara 10% av ett prisbasbelopp, vilket 

innebär att medlemsavgiften för 2020 då blir 4.650 kronor.  

 

2019-04-11 

Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse 


