
  
 

 

 

FÖRSLAG TILL FINLANDS RÖDA KORS MEDLEMSAVGIFTER OCH DESS FÖRDEL-

NINGSGRUNDER ÅR 2018 

 

 

Förslag: Föreslås att årsavgiften för en enskild medlem förblir den samma men att under 29-

åriga årsmedlemmar får 50% rabatt på medlemsavgiften. Övriga medlemsavgifter förblir 

oförändrade. Fördelningsgrunden för medlemsavgifterna förblir den samma som år 2017. 

 

Medlemsavgifterna år 2018 

 

Medlemsavgifterna enligt förslaget för år 2018 är: 

 

Årsmedlem 20 € 

Årsmedlem, under 29-år 10 € 

Ständig medlem 300 € 

Stödmedlem 300 € 

 

Årsmedlem är medlemskap som gäller tills vidare per kalenderår. En enskild medlem kan 

också vara ständig medlem. Stödmedlemmar kan endast vara privata- och offentligrättsliga 

juridiska personer. 

 

Medlemsavgifternas fördelningsgrund år 2018 

 

Föreslås att nya årsmedlemmars medlemsavgift för anslutningsåret intäktsförs i sin helhet till 

avdelningen. Medlemsavgiften för en ständig medlem fördelas mellan avdelningen, distriktet 

och centralbyrån enligt tabell 1.  

 

TABELL 1. Fördelningen av nya medlemmars medlemsavgifter mellan avdelningen, distriktet 

och centralbyrån  

 

Medlemstyp Medlemsavgift, 

summa  

Centralbyrån  Distriktet Avdelningen 

Årsmedlem 20 €  0 €  0 €  20 €  

Årsmedlem, un-

der 29-år 

10 €  0 €  0 €  10 €  

Ständig medlem 300 €  90 €  90 €  120 €  

Stödmedlem 300 € Medlemsavgiften tillfaller medlemsvärvaren. 

 

Föreslås att medlemsavgiften för gamla medlemmar fördelas år 2018 mellan avdelningen, 

distriktet och centralbyrån enligt tabell 2.  

 

Likaså föreslås att medlemsavgiften för icke 18 år fyllda medlemmar redovisas i sin helhet till 

avdelningen år 2018, så som också år 2015, 2016 och 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

TABELL 2. Fördelningen av nuvarande medlemmars medlemsavgifter mellan avdel-

ningen, distriktet och centralbyrån  

 

Medlemstyp Medlemsavgift, 

summa 

Centralbyrån  Distriktet Avdelningen 

Årsmedlem  20 €  4 €  6 €  10 € 

  

Årsmedlem under 

29 år 

10 €  2 €  3 €  5 €  

Årsmedlem, under 

18 år  

10 €  0 €  0 €  10 €  

Ständig medlem 300 € 90 €  90 €   120 € 

Stödmedlem  300 € Medlemsavgiften tillfaller medlemsvärvaren 

 

 

 

 

Fastställda på fullmäktiges möte 2017 


