Idag har MÄN en medlemsavgift på 240 kronor per år. Med en rabatt på 140 kr för studerande,
pensionärer och föräldralediga. Det är problematiskt när normen eller standard är en så hög prislapp. I
mötet med unga och unga vuxna är oftast 240 kr ganska mycket pengar att investera i ett medlemskap
som inte alltid resulterar i en aktivitet. Utan det blir ett ställningstagande.
Detta skapar en exkludering för personer med svag ekonomi. Det medför också att medlemmarna i
organisationen utgörs av personer med stark ekonomi, vilket lätt leder till att vi börjar prata om personer
som inte kan bli medlem. Istället vill vi ge de ekonomiska möjligheter för personer med svag ekonomi att
bli medlemmar och därmed ha en egen röst i organisationen med dess mål och vision. Om syftet med
organisationen är att växa på ett inkluderande sätt bör vi ha den ekonomiska aspekten med i beräkningen.
Därför föreslår MÄN Malmö/Lund att ändra språket och beloppet för rabatten för att bli mer
inkluderande och låta individen/individerna som vill bli medlemmar att enklare gå från tanke till handling.
Idag är det organisationen som uppdelar vem som får rabatten. Många personer som skulle kunna bli
presumtiva medlemmar lämnas utanför. Vi yrkar därför:


Att årsmötet beslutar att lägga till texten eller liknande sådan i samband med medlemsavgiften:
“Till dig som just nu inte har de ekonomiska förutsättningarna att betala en ordinarie
medlemsavgift erbjuder vi en reducerad medlemsavgift på lägst 50 kr”



Att årsmötet erbjuder grupprabatt där mellan 3 till fem individer kan ingå. Ett sätt att inkludera
fler konstellationer och boendeformer än kärnfamiljen som utgångspunkt.

Styrelsen har tagit fasta på den exkluderingen av personer med svag ekonomi som motionärerna lyfter. Vi
stödjer tanken att personer som inte just nu har de ekonomiska förutsättningar att betala en ordinarie
avgift ska kunna erbjudas en reducerad avgift. Vi ser dock att medlemsavgiften är ett viktigt tillskott i
ekonomin framförallt för det lokala arbetet. Utifrån det ser styrelsen att den nuvarande lägsta avgiften på
100 kr är rimlig.
Förslaget om att erbjuda grupprabatt avvisas då det är administrativt svårhanterligt med nuvarande system
för medlemshantering.
Styrelsen vill i detta sammanhang lyfta frågan om reducerad medlemsavgift i slutet av året och i samband
med kampanjer. Styrelsen önskar ett årsmötesbeslut på att få befogenhet att göra beslut om denna typ av
reducering vid behov.



Att lägga till texten eller liknande sådan i samband med medlemsavgiften: “Till dig som just nu
inte har de ekonomiska förutsättningarna att betala en ordinarie medlemsavgift erbjuder vi en
reducerad medlemsavgift på lägst 100 kr”



Att styrelsen ska ges befogenhet att kunna besluta om nedsatt medlemsavgift i slutet av året och i
anslutning till kampanjer.

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

