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Förbundsstyrelsens förslag nr 04 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften är från och med kongressen 2011 150 kronor per medlem. Första årets 
avgift är 50 kronor, vilket beslutades av kongressen 2007. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att för 2022 och 2023 behålla nuvarande medlemsavgift, det vill säga 150 kronor per 
medlem, 

att första årets avgift blir 50 kronor, 

att UNF-medlem som under 2022 och 2023 uppnår 26 års ålder, betalar 50 kronor i 
medlemsavgift till IOGT-NTO första året. 
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