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Proposition till VTS årsmöte 21 februari 2019 angående införande av familjemedlemskap 

och därmed förändring av stadgar. Årsmötesdagordning punkt 17.  

Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) beslutade vid fullmäktigemötet 2018 att ändra 

stadgarna så möjligheten finns att ansluta familjemedlem som fullvärdig medlem förutom 

att man ej erhåller tidningen Hemträdgården. Fullmäktige beslutade även att avgiften till RST 

för ett sådant medlemskap är 20 kr från och med år 2020. Det är möjligt att redan 2019 

anmäla familjemedlem men detta år tas ingen avgift ut. Familjemedlemskap är alltid kopplat 

till en enskild medlem och det utfärdas ett gemensamt inbetalningskort för den totala 

årsavgiften. 

Utdrag ur RSTs stadgar antagna 2018 angående familjemedlemskap 

2§ MEDLEMSKAP punkt 1 

Enskild person genom medlemskap i lokal förening eller annan icke ekonomisk förening som verkar 

för det i §1 angivna syftet. För att en förening ska kunna tillhöra Riksförbundet Svensk Trädgård 

fordras att samtliga medlemmar i föreningen är anslutna till Riksförbundet. 

2 § MEDLEMSKAP punkt 2 

Familjemedlem boende på samma adress som medlem enligt mom. 1 och 3. Familjemedlem betalar 

avgift till Förbundet och registreras. Familjemedlem ingår i beräkningsunderlaget för mandat till 

fullmäktige men erhåller inte Förbundets tidning. 

Bakgrund till RSTs beslut. 

Det har tidigare varit möjligt att teckna familjemedlemskap vilket flera lokalföreningar har 

erbjudit och tagit ut en lokal avgift för. Då det däremot inte varit ett fullvärdigt medlemskap 

har personen inte varit försäkrad genom RST, inte varit röstberättigad och heller inte åtnjutit 

andra förmåner som ett fullvärdigt medlemskap innebär. Läs mer om försäkringsskydd på 

http://www.tradgard.org/medlem/Medlem_login/forsakringar.asp 

Konsekvenser och förslag för familjemedlemskap i Västerås Trädgårdssällskap. 

Västerås Trädgårdssällskaps (VTS) nuvarande policy är att personer boende på samma 

bostadsadress som en medlem betraktas som familjemedlemmar utan att registreras och 

utan att någon avgift tas ut.  Policyn regleras dock inte i nuvarande stadgar. 

Då det redan i praktiken är möjligt att ansluta sig som familjemedlem direkt till RST föreslår 

styrelsen årsmötet att VTS från och med 2020 tillämpar familjemedlemskap i linje med 

RSTs beslut. Det innebär att för att delta i VTS-aktiviteter är man antingen medlem eller 

familjemedlem och erlägger den avgift som anges för respektive aktivitet i programutbudet. 

Övriga kan delta i de öppna aktiviteter där även icke medlemmar är välkomna men då till en 

högre kostnad.  
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Förslag till förtydligande av VTS stadgar (förslag till ändrad text rödmarkerad). 

För att markera förändringen kring medlemskap så föreslår styrelsen att stadgarna förändras 

vad beträffar medlemskap i §3 samt en mindre justering kring avgifter för desamma i §4. 

I §3 Medlemskap föreslås texten vara likalydande som RSTs stadgar. I §4 Årsavgift justeras 

texten som en konsekvens av ändringen i §3 samt att beslutet om tidpunkt för inbetalning av 

medlemsavgifter tas bort. Den är numera fastställd av RSTs fullmäktige till sista januari för 

alla lokalföreningar så att påminnelse om medlemsavgiften ska kunna ske gemensamt i det 

nya medlemsregistret. Det är därför inte längre adekvat att detta återfinns i våra stadgar.  

Ändring av stadgar kräver beslut på två på varandra åtföljande årsmöten. Det innebär att om 

årsmötet 2019 beslutar enligt styrelsens förslag kommer förslaget att föreläggas årsmötet 

2020 för slutligt fastställande av stadgeändringen. 

 

Nuvarande 
§3 MEDLEMSKAP 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje 
intresserad person. Till hedersmedlem kan 
föreningen utse person som gjort föreningen 
stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort 
arbete inom främjandet av fritidsodlingen. 
 

Förslag  
§3 MEDLEMSKAP 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje 
enskild person. Familjemedlem boende på 
samma adress som medlem kan erhålla 
familjemedlemskap. Familjemedlem är 
fullvärdig medlem men erhåller inte förbundets 
tidning. Till hedersmedlem kan föreningen utse 
person som gjort föreningen stora tjänster eller 
som i övrigt har nedlagt stort arbete inom 
främjandet av fritidsodlingen. 
 

Nuvarande 
§4 ÅRSAVGIFT 
Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas 
av årsmötet. Medlem som trots påminnelse ej 
betalar årsavgiften anses ha utträtt ur 
föreningen. Hedersmedlem är befriad från 
avgift till föreningen. Föreningen betalar 
hedersmedlemmens avgift till Riksförbundet. 
 

Förslag  
§4 ÅRSAVGIFT 
Årsavgifter för medlem och familjemedlem 
beslutas av årsmötet. Medlem som trots 
påminnelse ej betalar årsavgiften anses ha 
utträtt ur föreningen. Hedersmedlem är befriad 
från avgift till föreningen. Föreningen betalar 
hedersmedlemmens avgift till Riksförbundet. 
 

 

 


