
Motion till Nätverket Renare Marks årsmöte 2019 angående förändrat 
system för medlemsavgifter  
 
Enligt Skatteverkets regler måste enskilda medlemskap för privatpersoner i branschorganisationer 

förmånsbeskattas och arbetsgivaravgift betalas. Detta innebär en risk att nätverket, som enbart 

bedriver aktiviteter som är arbetsrelaterade, riskerar att förlora många av sina medlemmar på sikt om 

flera arbetsgivare inte vill betala enskilda medlemmars arbetsgivaravgifter och de 

anställda/medlemmarna inte själva vill stå för kostnaden. Med det nuvarande systemet där man betalar 

en fast korporativ avgift så är det även vanligt med missförståndet att alla anställda hos en korporativ 

medlem får medlemsförmåner, vilket inte är fallet.  

 

Styrelsen föreslår därför att medlemsavgifterna för enskilt medlemskap för anställda hos korporativa 

medlemmar tas bort. Istället föreslås en avdragsgill serviceavgift med en stegvis ökande kostnadsskala 

beroende på antalet medlemmar. Det innebär att enskilt medlemskap för anställda hos korporativa 

medlemmar inte är en förmån, och Renare Mark får en större momspliktig andel av sina intäkter 

samtidigt som det kan minska missförstånden med hur många personer hos en korporativ medlem som 

har medlemsförmåner.  

 

Medlemsavgift för enskilt medlemskap för personer i organisationer som ej är korporativa medlemmar 

föreslås fortsatt vara 250 kr per person. 

 

Myndigheter, kommuner och forskningsinstitut/universitet 

I dagsläget är årsavgiften för korporativt medlemskap för myndigheter, kommuner, universitet och 

forskningsinstitut 200 kr i medlemsavgift och 1 000 kr exkl. moms i serviceavgift (tot. 1 200 kr per 

kalenderår). I avgiften ingår även ett enskilt medlemskap för en kontaktperson. Därutöver tillkommer 

en icke avdragsgill medlemsavgift för varje enskild medlem på 250 kr/är. 

 

Förslag på revidering av medlems- och serviceavgift för korporativt medlemskap för 

myndigheter/kommuner/universitet:  

Serviceavgift korporativt medlemskap (inkl. medlemskap för kontaktperson): 1 200 kr per år exkl. 

moms 

Serviceavgift 2–5 registrerade medlemmar: 1 700 kr per år exkl. moms 

Serviceavgift 6–10 registrerade medlemmar: 2 950 kr per år exkl. moms  

Serviceavgift 11–15 registrerade medlemmar: 4 200 kr per år exkl. moms 

Osv. med en ökning om 1 250 kr i serviceavgift per tillkommande 1–5 registrerade medlemmar. 

 

Företag 

I dagsläget är årsavgiften, för korporativt medlemskap för företag med upp till 10 anställda, 200 kr i 

medlemsavgift och 2 200 kr exkl. moms i serviceavgift (totalt 2 400 kr per kalenderår). Årsavgiften 

för korporativt medlemskap för företag med fler än 10 anställda är 200 kr i medlemsavgift och 5 800 

kr ex moms i serviceavgift (totalt 6 000 kr per kalenderår). I avgifterna ovan ingår även ett enskilt 

medlemskap för en kontaktperson. Därutöver tillkommer en icke avdragsgill medlemsavgift för varje 

enskild medlem på 250 kr. 

 

Förslag på revidering av årlig medlems- och serviceavgift för korporativt medlemskap för 

företag upp till 10 anställda:  

Serviceavgift korporativt medlemskap (inkl. medlemskap för kontaktperson): 2 400 kr exkl. moms. 

Serviceavgift 2–5 registrerade medlemmar: 2 900 kr exkl. moms. 

Serviceavgift 6–10 registrerade medlemmar: 4 150 kr exkl. moms. 

 

Förslag på revidering av årlig medlems- och serviceavgift för korporativt medlemskap för 

företag med fler än 10 anställda:  

Serviceavgift korporativt medlemskap (inkl. medlemskap för kontaktperson): 6 000 kr ex moms. 

Serviceavgift 2–5 registrerade medlemmar: 6 500 kr exkl. moms. 

Serviceavgift 6–10 registrerade medlemmar: 7 750 kr exkl. moms. 

Serviceavgift 11–15 registrerade medlemmar: 9 000 kr per år exkl. moms 

Osv med en ökning om 1 250 kr ex moms i serviceavgift per tillkommande 1-5 registrerade 

medlemmar. 


