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                               Förbundsavgiften 
 

Föreningarna tar ut medlemsavgift årsvis av medlemmarna eller per hushåll eller på annat vis. 

Förbundsavgiften är föreningens årsavgift till förbundet. Förbundsavgiften ska motsvara 

föreningens storlek. 

 

Föreningarna ska i sin tur betala en Förbundsavgift vars storlek beslutas vid RM. 

Förbundsavgiften skall betalas in till Sveriges Naturistförbund enligt vissa regler. 

 

Senast 1 juli ska ca hälften av Förbundsavgiften till Sveriges Naturistförbund vara 

betald, för 2016 är årsavgiften: 180 kr per hushåll. Denna delinbetalning kan ses som en á-

kontoinbetalning som avräknas per 15 november. 

 

Senast 15 december ska resten vara betald. 
Förbundsavgiften enligt ovan ska beräknas på föreningens medlemsmassa enligt den 

medlemsräkning som görs varje år den 15 november. 

 

Detta medför på inget sätt att någon person är medlem direkt i SNF. De är fortfarande 

medlemmar i en naturistförening. Det är föreningarna som är ”medlemmar” i SNF och detta 

är bara ett överenskommet sätt att beräkna hur stor förbundsavgift en förening ska betala i 

förhållande till sin medlemsmassa. 

 

En del av Förbundsavgiften som betalas in till SNF kommer SNF att betala vidare till INF. 

Även denna avgift är baserat på medlemsmassan den 15 november. SNF är et nationellt 

förbund ansluten till INF. 

 

Tilldelade resp. returnerade INF-märken: 
 

Föreningen får tillsänt motsvarande antal märken som föreningen redovisade antal 

medlemmar per 15 november föregående år. 

 

Dessa strama regler är en konsekvens av de internationella rutinerna. 

 

Definition av ordet ”Hushåll” 
 

Med ordet Hushåll avser SNF en ensamstående eller två personer som anmält att de bor på 

viss adress och får en tidning och där personen/personerna ifråga har ansökt om medlemskap 

och betalar medlemsavgiften som ensamstående (det bor endast en medlem på adressen) eller 

som hushåll (det bor flera sammanhörande medlemmar på samma adress). 

SNF lägger sig inte i om personerna är gifta eller vilka kön dessa par har eller om de i 

verkligheten bor på två olika adresser. 

Hushåll är en beräkningsgrund för den förbundsavgift som föreningen ska betala till SNF. 


