Proposition II
Proposition angående längden och priset för medlemskap
I dagsläget är ett medlemskap i Hvitfeldtska Elevkår giltigt under ett kalenderår och kostar
20 kr. Under mandatperioden 2020-2021 har styrelsen konstaterat att detta system upplevs
som negativt av medlemmarna, då de elever som köper medlemskap under höstterminen
måste förnya sitt medlemskap på vårterminen. Kritiken från medlemmarna i årskurs 1 eller
nya medlemmar från hösten lyder framförallt att de då behöver betala två medlemsavgifter
inom en relativt kort period. Även elever i årskurs 3 har kritiserat detta då de anser att
medlemskapet under vårterminen är onödigt att köpa i och med den stundande
studentdagen. Utöver det har även distansundervisning i stor utsträckning omöjliggjort
fysisk försäljning, och eftersom det saknas alternativ för effektiv distansförsäljning har det
varit svårt att kontinuerligt erbjuda eleverna förnyat medlemskap. Som en konsekvens av
detta väljer elever på Hvitfeldtska att inte bli medlem i elevkåren, eller erbjuds helt enkelt
inte möjligheten.
Med anledning av den vision som fastslogs i verksamhetsplanen för 2020/2021, att minst
90% av skolans elever skall bli medlemmar, ser även styrelsen ett problem gällande
medlemskapets längd. För att kunna uppnå denna vision föreslår vi därför att Årsmötet
beslutar om ett medlemskap som gäller fram till studentdagen. Vi tror på att alla elever på
skolan vill ta del av elevkårens verksamhet, under hela sin skoltid, och det är därför vår
uppgift att göra medlemskapet så attraktivt som möjligt. Vi är en organisation för elever, av
elever, och med denna förändring tror vi att verksamheten lever upp till sitt motto i högre
grad. Ett medlemskap som gäller fram till studentdagen skulle innebära att problematiken
med att medlemmarna måste betala en medlemsavgift upprepade gånger försvinner.
Istället betalas en avgift, en gång, och sedan kan eleven ta del av verksamheten skoltiden
ut. På så sätt kan vi skapa en mer givande skoltid för fler elever under en längre period.
Tidigare har medlemsavgiften fastställs till 20 kr per år. Om vi utgår från att eleven blir
medlem på höstterminen i ettan och sedan förnyar sitt medlemskap varje kalenderår,
resulterar detta i en kostnad av totalt 80 kr. (HT19: 20 kr, VT20: 20 kr, VT21: 20 kr, VT22: 20
kr) Styrelsen föreslår att ett medlemskap för 25 kr istället räcker ända fram till studentdagen.
Kostnaden täcker i det fallet driftkostnaden av ett digitalt medlemskap för fyra år, och
överskottet går tillbaka till medlemmarna i form av bidrag, evenemang och annat.
Konsekvenserna av detta innebär att medlemskapets attraktivitet för årskurs 1 ökar, då de
teoretiskt sett sparar pengar genom att bli medlemmar under sin första termin.
I och med namnbytet av klasser då de heter året klassen började på skolan blir det också
lättare att administrera återvärvningen. Det digitala medlemskapet har också förenklat
hanteringen markant, och möjliggör ett treårigt medlemskap på nya sätt.
Hur skall detta då genomföras och se ut i praktiken?
Elever i nuvarande årskurs 3 återvärvas utan kostnad, då majoriteten av dessa medlemmar
värvades under mössutprovningen 2020. För medlemmarnas bästa anser vi därför det
orimligt att betala ytterligare 20 kr för ett nytt medlemskap som gäller i ca 3 månader från
och med detta årsmöte.

Prisförändringen träder i kraft fr. o. m. årsmötet 2021, och innebär att medlemskap därefter
säljs för 25 kr styck. Därefter kommer medlemskapet återvärvas kostnadsfritt fram till
studentdagen genom att låta medlemmarna bekräfta/neka förnyat medlemskap. Det kan
ske via förslagsvis klassrumsåtervärvning, PIM eller mejl.
En förtydling av kostnaden för medlemskap är att det är en inträdeskostnad, och kostar
alltså detsamma för alla förstagångsmedlemmar oavsett hur lång tid av sin skolgång de har
kvar. Inträdeskostnaden är inte heller återbetalningsbar, eftersom man efter godkännande
direkt kan ta del av medlemsförmåner såsom rabatter och ett digitalt informationssystem på
hemsidan kårkortet, som vi betalar en viss kostnad för.
Att förenkla medlemskapet i Hvitfeldtska Elevkår, framförallt återvärvningen, leder till att
färre elever på skolan väljer att avstå. Detta resulterar i en stabil anslutningsgrad, i och med
att antalet medlemmar inte försvinner förutom de elever som tar studenten. Den stabila
anslutningsgraden skulle innebära ett starkare ekonomiskt stöd från Sveriges Elevkårer, vår
paraplyorganisation. Detta ekonomiska stöd kan sedan användas för att erbjuda
medlemmarna fler aktiviteter och evenemang.

Styrelsen yrkar:

att

bifalla propositionen i sin helhet

att

ändra §3 mom 2 ‘’Medlemskap för Hvitfeldtska Elevkår gäller för ett
kalenderår’’ t ill “Medlemskap för Hvitfeldtska Elevkår gäller från och med
inköpstillfälle fram till elevens studentdag (upp till 4 verksamhetsår)”

att

fastställa medlemsavgiften till 25 kronor och 0 öre från och med årsmötet
2021

att

medlemsavgiften huvudsakligen skall betraktas som en inträdesavgift som är
densamma för alla förstagångsmedlemmar och ej heller återbetalningsbar

