Styrelsens svar på motion om att utvärdera möjlighet att ta bort medlemsavgift i Svenskföreningen.
Styrelsen har värderat motionen och menar att det ständigt pågår ett arbete i styrelsen att
värdera medlemsavgiftens storlek med den produkt som erbjuds. Vi vill dock inte se att ett
borttagande av medlemsavgift skall vara målet för vår verksamhet. Målet för dagens styrelse
har varit att maximera nyttan för våra medlemmar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Alltså att se till att medlemmarna får så bra produkt eller upplevelse som möjligt till
lägsta möjliga kostnad.
Vi ser det inte som ett egenvärde att ha låg medlemsavgift eller att inte ha någon medlemsavgift. Men den avgiften som vi anser rimlig, den skall överträffa medlemmarnas förväntningar för vad man får för avgiften.
För närvarande är medlemsavgiften ca 175 kr / år och för detta får man då:









En uppdaterad hemsida med värdefull information för oss svenskar som bor i Hua Hin
Vi erbjuder möjlighet att gå på sex herr-, dam- eller gemensamma luncher, där priset
är rabatterat jmf med den faktiska kostnaden på restaurangen.
Vi erbjuder medlemmarna att gratis få medverka på fem – sex medlemsmöten där
det normalt förekommer intressanta föredragshållare från när och fjärran.
Vi arrangerar två matlagningskurser där medlemmarna erhåller ett rabatterat pris
Vi arrangerar olika utbildningar som efterfrågats – till ett rabatterat pris
Vi arrangerar minst en utflykt om året till intressanta platser inom eller utanför Thailand.
En gång om året erbjuds man som medlem att följa med till IKEA i Bangkok, till rabatterat pris
Styrelsen har medverkat i den för svenskar i Thailand så viktiga frågan om att även vi
skall omfattas av regelverket om sjukvårdsförsäkring som gäller i Sverige och Europa.

Så enligt styrelsens värdering står medlemsavgiften i god proportion till den upplevelse eller
den produkt som erbjuds genom ett medlemskap i Svenskföreningen.
Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad – och med ovanstående motivering vill
styrelsen att motionen avslås.

