Som ett led i att öka föreningens medlemsintäkter föreslås en ändring av medlemsavgiften enligt
nedan. Det föreslås också att det görs skillnad på aktivt/stödmedlemskap.

Förslag till nya medlemsavgifter 2018 (FÖRSLAG 1)
Föreningen ska erbjuda tre typer av medlemskap:
1. Aktivt medlemskap
Medlemsavgift enskild 250kr/familj 350kr
Medlemsavgift reducerat pris (pensionär/student/arbetslös/långtidssjukskriven)
enskild 150kr/familj 250kr
Detta medlemskap är för dig som vill vara aktiv i föreningens verksamhet, vill vara med och arbeta
eller ha ett förtroendeuppdrag och vill få löpande information om föreningens pågående verksamhet.
Medlemskapet ger 10% rabatt i trädgårdskaféet.

2. Stödmedlemskap
Medlemsavgift valfritt belopp 350kr, 500kr eller 1000kr
Detta medlemskap är för dig som gillar det vi gör och vill stötta föreningens verksamhet utan att
engagera dig fysiskt. Du får information om och inbjudningar till vad som händer i trädgården
(frivilligt nyhetsbrev) och 10% rabatt i trädgårdskaféet.

3. Företagsmedlemskap/stödmedlemskap företag
Medlemsavgift 2500kr
Detta medlemskap riktar sig till lokala företag/organisationer som vill stödja Vintervikens Trädgård.
Föreningen kan i samråd med företagsmedlemmar använda medlemsintäkterna till specifika ändamål.

Medlemskapet ska gälla från och med den dagen föreningen erhåller full betalning till och med nästa
ordinarie föreningsstämma. Om en medlem betalar sitt medlemskap efter årsskiftet men före
stämman (i perioden jan-början av mars) ska detta räknas som nytt/förnyat medlemskap och gälla
fram till nästkommande års ordinarie föreningsstämma.
OBS! Detta kräver ändring i stadgarna 7 § Rösträtt, formella regler vid föreningsstämma, m.m.
Skrivelsen om att en medlem måste erlagt ny avgift efter februari månad för att få rösträtt på
årsmötet behöver ändras enligt följande:
Nuvarande skrivelse: ”För att få utöva rösträtten krävs att medlemmen erlagt den för det år
föreningsstämman hålls fastställda medlemsavgiften. Om en föreningsstämma hålls före februari
månads utgång är det tillräckligt att medlemmen erlagt avgiften för det föregående året.”
Ändrad skrivelse: ”För att få utöva rösträtten krävs att medlemmen erlagt medlemsavgift för det
verksamhetsår som föregår ordinarie föreningsstämma, samt att medlemmen godkänts av
styrelsen.”

Förslag till nya medlemsavgifter 2018 (FÖRSLAG 2 ANDRA PRISER)
Föreningen ska erbjuda tre typer av medlemskap:
1. Aktivt medlemskap
Medlemsavgift enskild 300kr/familj 400kr
Medlemsavgift reducerat pris (pensionär/student/arbetslös/långtidssjukskriven)
enskild 200kr/familj 300kr
Detta medlemskap är för dig som vill vara aktiv i föreningens verksamhet, vill vara med och arbeta
eller ha ett förtroendeuppdrag och vill få löpande information om föreningens pågående verksamhet.
Medlemskapet ger 10% rabatt i trädgårdskaféet.

2. Stödmedlemskap
Medlemsavgift valfritt belopp 400kr, 500kr eller 1000kr
Detta medlemskap är för dig som gillar det vi gör och vill stötta föreningens verksamhet utan att
engagera dig fysiskt. Du får information om och inbjudningar till vad som händer i trädgården och
10% rabatt i trädgårdskaféet.

3. Företagsmedlemskap/stödmedlemskap företag
Medlemsavgift 2500kr
Detta medlemskap riktar sig till lokala företag/organisationer som vill stödja Vintervikens Trädgård.
Föreningen kan i samråd med företagsmedlemmar använda medlemsintäkterna till specifika ändamål.

Medlemskapet ska gälla från och med den dagen föreningen erhåller full betalning till och med nästa
ordinarie föreningsstämma. Om en medlem betalar sitt medlemskap efter årsskiftet men före
stämman (i perioden jan-början av mars) ska detta räknas som nytt/förnyat medlemskap och gälla
fram till nästkommande års ordinarie föreningsstämma.

OBS! Detta kräver ändring i stadgarna 7 § Rösträtt, formella regler vid föreningsstämma, m.m.
Skrivelsen om att en medlem måste erlagt ny avgift efter februari månad för att få rösträtt på
årsmötet behöver ändras enligt följande:
Nuvarande skrivelse: ”För att få utöva rösträtten krävs att medlemmen erlagt den för det år
föreningsstämman hålls fastställda medlemsavgiften. Om en föreningsstämma hålls före februari
månads utgång är det tillräckligt att medlemmen erlagt avgiften för det föregående året.”
Ändrad skrivelse: ”För att få utöva rösträtten krävs att medlemmen erlagt medlemsavgift för det
verksamhetsår som föregår ordinarie föreningsstämma, samt att medlemmen godkänts av
styrelsen.”

