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Förbundsavgiftsförslag 2019-2020
Sammanfattning
Riksförbundets verksamhet finansieras av en nationell avgift som är en
andel av regionernas medlems- och hyressättningsintäkter. Den Nationella avgiften består av en serviceavgift avsedd att täcka kostnaderna för
de nationella enheterna och av en förbundsavgift som skall finansiera
riksförbundets övriga verksamhet. Under 2017 användes 56% av den
nationella avgiften till gemensamma kostnader för hela Hyresgästföreningen och 44% till riksförbundets stadgebundna verksamhet. Den nationella avgiften för åren 2017 och 2018 är fastställd till 24,8% av underlaget, varav serviceavgiften utgör 5,9% och förbundsavgiften 18,9%.
Förbundsstyrelsen föreslår att avgifterna behålls oförändrade för åren
2019 och 2020.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
att

den nationella avgiften för åren 2019-2020 blir oförändrad och
fastställs till 24,8% av underlaget utgörande summan av respektive regions medlemsintäkter och hyressättningsavgifter året
före verksamhetsåret. I den nationella avgiften ingår förbundsavgift med 18,9% av underlaget och serviceavgift med 5,9% av
underlaget.

Nationell avgift
Underlaget för den nationella avgiften består av regionernas intäkter av
medlemsavgifter och hyressättningsavgifter året före verksamhetsåret.
Nationella avgiften fastställs av förbundsstämman till en procentsats av
detta underlag.
Serviceavgiften skall finansiera de gemensamma nationella enheterna
vilka utgörs av medlemscenter i Örebro, den nationella rådgivningen i
Uppsala, det gemensamma lönekontoret i Gävle samt av den gemensamma telefonväxeln placerad från och med 180101 hos medlemscenter
i Örebro. Enheterna finansierades till och med 2016 via solidarisk fakturering till regionerna, men finansieras från och med 2017 enligt stämmobeslut som en del av den nationella avgiften. Storleken på serviceavgiften fastställdes till att motsvara kostnaderna för dessa enheter.
Förbundsavgiften finansierar riksförbundets övriga verksamhet både
riksförbundets stadgemässiga uppgifter och de kostnader, utöver de som
täcks av serviceavgiften, som avser kostnader och verksamhet för hela
Hyresgästföreningen
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Stadgemässiga uppgifter är enligt stadgarnas §5.1 ska riksförbundet:
-Opinionsbilda för Hyresgästföreningen och dess mål. Företräda Hyresgästföreningen gentemot centrala myndigheter och instanser
-Genom överenskommelser med motpartens organisationer underlätta
regionernas förhandlingsarbete
-Samordna och utöva tillsyn över regionernas verksamhet
-Utöva arbetsgivarrollen för all personal i Hyresgästföreningen
-Stödja i övriga organisations- och verksamhetsfrågor samt
-Följa den bostads- och hyrespolitiska utvecklingen i andra länder
-Leda och ansvara för nationellt gemensamma verksamheter
Kostnader för verksamheter som är gemensamma för hela Hyresgästföreningen och ska också finansieras av förbundsavgiften och innefattar
bland annat all drift och underhåll av våra IT-system, profilering och
marknadsföring, regionchefernas löner, tidningen Hyresgästen och revison och försäkringar.
Den del av riksförbundets kostnader 2017 som avsåg stadgemässig
verksamhet, så kallade Riksförbundskostnader, uppgick till 44 % av den
nationella avgiften, medan de kostnader som avser hela Hyresgästföreningen inklusive de nationella enheterna, så kallade Hyresgästföreningskostnader, utgjorde 56 % av den nationella avgiften.

