
Motion till Friluftsfrämjandet Ungdomsstämma 2017.
 
  

 
Införandet av ett studentmedlemskap.  
 
Bakgrund: 
Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största medlemsorganisation med närmare hundra tusen 
medlemmar. Av dessa är majoriteten barn 0-10 år, följt av en stor grupp vuxna 30-50 år. Det 
finns också en betydande grupp 50+ samt en stor ungdomsgrupp 10-19 år. Det som saknas och 
sticker ut från åldersfördelningskurvan är unga-vuxna mellan ca 20-30 år. Denna åldersgrupp 
består till stor del av studenter som lever på CSN. I hela föreningen finns det fler 7 åringar än 
hela detta åldersspann tillsammans! Anledningarna till att det finns så få medlemmar i 
studentåldern kan bland annat bero på följande;  
 

● Brist på anpassade aktiviteter 
● Dålig marknadsföring 
● En svår målgrupp med hög konkurrens 
● Hög medlemsavgift  
● (Målgrupp med allmän lågt intresse för friluftsliv) 

 
Anledning till motion:  
I Lunds LA har vi under två års tid haft en studentsektion igång som riktar sig åt studenterna i 
staden. Vi har sett ett mycket stort intresse och våra aktiviteter är väldigt efterfrågade. Vi tar 
varje år ut hundratals studenter och vår facebooksida (Friluftsfrämjandet student i Lund) har 
mer än 1000 följare. Dock har vi upptäckt en del brister i möjligheten att bedriva denna typ av 
verksamheter i FF bland annat att denna deltagargrupp delas mitt itu av dagens medlemssystem. 
 

● 20-25 år betalar 170 kr 
● 26+ betalar 360 kr 

 
Deltagarna på våra aktiviteter är studenter, de är ute under samma förhållanden, studerar på 
samma universitet, livnär sig på samma CSN och genomför exakt samma aktivitet, men trots 
detta är det alltså mer än dubbelt så dyrt för de äldre deltagarna. Detta system känns 
ogenomtänkt och vi har svårt att motivera för våra deltagare den kraftiga höjningen som sker 
när de blir 26 år. Medlemssystemet verkar vara utformat efter tanken att man är vuxen och har 
fast inkomst när man är över 26 år, denna bild delar inte vi.  
 
Effekterna av att införa ett studentmedlemskap tror vi på kort sikt skulle innebära att 
medlemsantalet skulle öka då det blir billigare för nya medlemmar att gå med, och på lång sikt 
att en lägre avgift gör studentmedlemskap skulle medföra att fler studerande stannar kvar inom 
föreningen. Införandet av ett studentmedlemskap blir även ett tydligt ställningstagande och en 
stor marknadsföringseffekt då det är direkt inbjudande för studenteter att gå med i föreningen. 
 
Friluftsfrämjandet har en tydlig avsaknad av medlemmar i studentåldern och med ett 
studentmedlemskap skulle vi ta ett tydligt steg mot bemötandet av denna målgrupp!  
 



 

 

 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

● Att rikskontoret omgående startar en grundlig utredning kring effekten av att 
införa ett studentmedlemskap.  

● Att rikskontoret, baserat på utredningen, tar fram en proposition till 2020 års 
årsstämma för hur ett studentmedlemskap skulle kunna utformas och 
integreras. 

● Att ett studentmedlemskap inte överskrider kostnaden för ett 
ungdomsmedlemskap. 

 
Lund den 11 oktober 2017   
 
Adam Probert, Kristina Måsbäck, Joel Elmquist, Balder Werin, Jessica Rydgren 

  

 


