Gemensam medlemsavgift från 2019
Sammanfattning
Hyresgästföreningen har sedan vi blev en juridisk person 2000 diskuterat frågan om och när varje medlem bör betala samma medlemsavgift.
Förbundsstyrelsen anser att det nu är dags att ta steget och införa en
gemensam medlemsavgift i Hyresgästföreningen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
att
att

införa en gemensam medlemsavgift på 85 kronor för alla medlemmar i Hyresgästföreningen från och med 2019.
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att anpassa Hyresgästföreningens
stadgar i enlighet med beslutet ovan.

Samma uppdrag, samma utmaningar - samma
medlemsavgift
Hyresgästföreningen har sedan vi blev en juridisk person 2000 diskuterat frågan om och när vi bör införa en gemensam medlemsavgift för alla
medlemmar. Förbundsstyrelsen anser att det nu är dags att göra slag i
saken.
Hyresgästföreningens regioner och riksförbund samarbetar mer och mer
i alla möjliga frågor. Sedan år 2000 har vi hittills infört både flera större
och mindre gemensamma lösningar. Hyresgästföreningen har idag ett
gemensamt Medlemscenter i Örebro dit alla medlemmar och intresserade hyresgäster kan ringa och få svar på sina frågor. Från årsskiftet har
Medlemscenter även tagit över vår gemenamma telefonväxel. I Uppsala
har vi Nationella rådgivningen dit alla våra medlemmar kan ringa och få
både snabb och omedelbar rådgivning samt hjälp i kontakt med regionens förhandlare, jurister mm. Beräkning och utbetalning av arvoden till
förtroendevalda och anställda görs sedan länge gemensamt i Gävle.
De gemensamma kvalitetskriterierna för handläggning av juridiska
ärenden, förhandlingar, medlemskommunikation och lokalt utvecklingsarbete har intensifierat samarbetet mellan regioner och riksförbund.
Och nu med Agenda 2022, där vi vill bli en bredare samhällsaktör och
betyda mer för fler samt öka digitaliseringen av vår verksamhet i linje
med samhället i övrigt, kommer behovet av samarbete, gemensamma
arbetsprocesser och (IT) lösningar att öka. Vi måste helt enkelt arbeta
ännu mer tillsammans och likartat för att bli kostnadseffektiva och
kunna ge bästa möjliga medlemsservice för varje medlemskrona.
Förbundsstyrelsen anser att det är ett rimligt krav och ett naturligt steg
för Hyresgästföreningen att alla medlemmar, förutom att garanteras
samma rättigheter, medlemsservice och stöd, även får betala samma
medlemsavgift.

