
Information gällande riktlinjer för 
medlemskap och medlemsavgift 
 
FSDB:s kongress 2015 biföll förbundsstyrelsens förslag till 
riktlinjer för medlemskap i FSDB och förbundsstyrelsens förslag 
till ändringar av FSDB:s stadgar. 
 
Riktlinjer och ändringar av stadgar gäller från och med den 1 
januari 2016. 

 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
FSDB är en liten organisation och behöver så många 
medlemmar som möjligt. För att FSDB ska kunna fortsätta vara 
en stark organisation är det viktigt att arbeta aktivt med både 
medlemsrekrytering och medlemsvård. Det är också viktigt att ha 
enhetliga riktlinjer för medlemskap.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är bland annat: 
 
1. Att alla medlemmar ska tillhöra en regional förening 
Tidigare har det varit möjligt att vara medlem i FSDB:s sektioner 
utan att vara medlem i FSDB genom medlemskap i en regional 
förening.  
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Detta har medfört att FSDB har tappat medlemmar – till exempel 
medlemmar i DBU som inte har ansökt om medlemskap i FSDB, 
när de har blivit äldre.  
Dessutom är det rimligt att vara medlem i FSDB för att kunna bli 
medlem i en sektion som är ansluten till FSDB. 
 
2. Att alla medlemmar ska betala samma medlemsavgift 
a) Tidigare har Föräldrarådets och DBU:s medlemmar fått betala 
dubbla avgifter för att vara medlemmar i FSDB också. 
Men nu ska de bara behöva betala en avgift som omfattar både 
medlemskap i en regional förening och medlemskap i 
Föräldrarådet eller DBU. 
b) Medlemsavgiften består av två avgifter – en avgift till 
förbundet och en avgift till de regionala föreningarna.  
Tidigare har avgiften till de regionala föreningarna varit olika.  
Men från och med den 1 januari 2016 ska alla regionala 
föreningar ha samma medlemsavgift. 

 
 
 
Medlemskap  
 
FSDB är en sammanslutning av regionala föreningar. De 
regionala föreningarna består av enskilda medlemmar. 
 
Det finns två typer av medlemskap: 
- Röstberättigat medlemskap (för personer med dövblindhet) 
- Stödjande medlemskap 
 
Det finns dessutom medlemskap i FSDB:s sektioner. 
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I de ändrade stadgar står följande om medlemskap: 
 
§ 2 Medlemskap  
 
§ 2.1 Röstberättigad medlem  
En person med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan bli 
röstberättigad medlem i den regionala föreningen där han eller 
hon är folkbokförd. En person som är nära anhörig och 
företräder ett barn med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan 
också bli röstberättigad medlem i den regionala föreningen där 
han eller hon är folkbokförd. Ansökan om medlemskap prövas av 
den regionala föreningens styrelse, av Föräldrarådets styrelse 
eller av DBU:s styrelse. 
 
§ 2.2 Stödjande medlem  
En person som är intresserad av FSDB:s verksamhet och som 
vill stödja förbundets syfte enligt § 1.3 kan bli stödjande medlem i 
en eller flera av de regionala föreningarna. 
 
 
OBS! Viktigt till de regionala föreningarna och sektionerna! 
- De regionala föreningarna måste ändra sina stadgar i enlighet 
med: 
Bilaga 1 till förbundets stadgar § 2 Medlemskap 
Föreningen består av röstberättigade och stödjande medlemmar. 
§ 2.1 Röstberättigad medlem  
En person med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan bli 
röstberättigad medlem i FSDB X, om han eller hon är 
folkbokförd där. En person som är nära anhörig och 
företräder ett barn med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 
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kan också bli röstberättigad medlem FSDB X, om han eller 
hon är folkbokförd där.  
Ansökan om medlemskap prövas av den regionala 
föreningens styrelse, av Föräldrarådets styrelse eller av 
DBU:s styrelse.  
§ 2.2 Stödjande medlem  
En person som är intresserad av FSDB:s verksamhet och som 
vill stödja förbundets syfte enligt § 1.3 kan bli stödjande medlem i 
FSDB X och andra regionala föreningar. 
 
Förklaringar/Kommentarer: 
- Om det saknas regional förening där en person är folkbokförd, 
blir han eller hon medlem i den regionala förening som 
geografiskt ligger närmast. 
- Med nära anhörig och företräder ett barn med dövblindhet 
menas i första hand föräldrar och i andra hand andra personer 
som företräder ett barn med dövblindhet. 
- För att räknas som medlem ska medlemsavgiften vara betald. 
- En person som är röstberättigad medlem i en regional förening 
kan bli stödjande medlem i en eller flera andra regionala 
föreningar. 
- När en person blir medlem i en av FSDB:s sektioner blir han 
eller hon automatiskt medlem i den regionala föreningen där han 
eller hon är folkbokförd.  
- Exempel: Ett barn som bor i Stockholm och blir medlem i DBU 
blir alltså automatiskt medlem i FSDB Stockholms och Gotlands 
län och en förälder som bor i Örebro och blir medlem i 
Föräldrarådet blir alltså automatiskt medlem i FSDB Örebro-
Värmland. 
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- När Föräldrarådets styrelse eller DBU:s styrelse beslutar om 
medlemskap, ska den berörda regionala föreningen få beslutet 
för kännedom. 

 
 
 
Hedersmedlem 
 
I de ändrade stadgar står följande om hedersmedlem: 
 
§ 3 Hedersmedlem  
 
En person som har gjort en stor insats för FSDB och förbundets 
verksamhet eller på annat sätt bidragit till att förbättra 
livsvillkoren för personer med dövblindhet kan utses till 
hedersmedlem.  
Hedersmedlem utses på kongressen, efter förslag från 
förbundsstyrelsen. 
 
Förklaringar/Kommentarer:  
- Hedersmedlemskap är knutet till förbundet.  
- Regionala föreningar och sektioner kan också utse egna 
hedersmedlemmar, om deras stadgar tillåter det. 
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Medlemsregister 
 
I både de gamla stadgarna och de ändrade stadgar står följande 
om medlemsregister: 
 
§ 4.1 Medlemsregister 
Förbundets kansli ska upprätta och svara för ett medlemsregister 
över alla medlemmar.  
 
Förklaringar/Kommentarer: 
- Det är viktigt att alla regionala föreningar och sektioner 
rapporterar in uppgifter om medlemskap, ändringar etc till 
medlemsregistret. 

 
 
 
Medlemsavgift 
 
I de ändrade stadgar står följande om medlemsavgift: 
 
§ 4.2 Medlemsavgift 
§ 4.2 Medlemsavgift 
Varje medlem betalar årligen sin medlemsavgift till förbundets 
plusgirokonto senast den 28 februari.  
Medlemsavgiften består av två avgifter – en avgift till förbundet 
och en avgift till den regionala föreningen.  
Förbundets kongress beslutar om båda avgifterna. 
Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift. 
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OBS! Viktigt till de regionala föreningarna och sektionerna! 
- FSDB:s kongress 2015 beslöt att medlemsavgiften ska vara 
150 kronor – avgiften till förbundet 50 kronor och avgiften till den 
regionala föreningen 100 kronor.  
- Detta betyder att det som de regionala föreningarnas årsmöten 
1015 och sektionernas årsmöten 2015 har beslutat om 
medlemsavgift inte längre gäller. 
- De regionala föreningarna måste ändra sina stadgar i enlighet 
med: 
Bilaga 1 till förbundets stadgar § 3 Medlemsavgift 
Varje medlem betalar årligen sin medlemsavgift till förbundets 
plusgirokonto senast den 28 februari.  
Medlemsavgiften består av två avgifter – en avgift till förbundet 
och en avgift till FSDB X.  
Förbundets kongress beslutar om båda avgifterna. 
Medlem som under året, trots påminnelse, inte har betalat 
medlemsavgiften, anses inte vara intresserad av fortsatt 
medlemskap och kan strykas ur medlemsregistret. 
 
Förklaringar/Kommentarer: 
- Om en person bara är medlem i den regionala föreningen där 
han eller hon är folkbokförd (och inte i Föräldrarådet eller DBU) 
delar förbundet och den regionala föreningen alltså på 
medlemsavgiften. Då får förbundet 50 kronor och den regionala 
föreningen 100 kronor. 
- Om en person är medlem i Föräldrarådet eller DBU delar 
Föräldrarådet eller DBU och den regionala föreningen på 
medlemsavgiften. Föräldrarådet eller DBU får då förbundets del 
av medlemsavgiften. Förbundet får alltså ingenting. 
Då får Föräldrarådet eller DBU då 50 kronor och den regionala 
föreningen fortfarande 100 kronor. 
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- Om en person vill vara stödjande medlem i flera regionala 
föreningar får han eller hon betala 100 kronor extra för varje 
regional förening. 
 
I medlemsavgiften ingår följande för röstberättigade 
medlemmar: 
 
1. Röstberättigat medlemskap i den av FSDB:s regionala 
föreningar där man är folkbokförd. 
 
2. Rabatter vid deltagande på konferenser/aktiviteter som 
förbundet och de regionala föreningarna anordnar. 
 
3. Medlemstidningen Kontakt med FSDB (6 nr per år). 
 
4. Möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag från FSDB:s 
fonder. 
 
 
I medlemsavgiften ingår följande för stödjande medlemmar: 
 
1. Stödjande medlemskap i en eller flera av FSDB:s regionala 
föreningar. 
 
2. Eventuella rabatter vid deltagande på aktiviteter som de 
regionala föreningarna anordnar. (Detta beslutar de regionala 
föreningarna själva.) 
 
3. Medlemstidningen Kontakt med FSDB (6 nr per år). 


