
Styrelsens förslag på ny medlemsavgift för 2019/20.

Under tre år har Svenskföreningen, efter beslut på årsmötet 2016, haft en årsavgift som varierat 
från 700 Baht till 500 Baht om året per medlem. Innan år 2016 var medlemskap gratis för de som 
ville vara med i föreningen. Oavsett om man var i Thailand 14 dagar eller long stay så var det fritt 
att gå med i föreningen. 

Sedan år 2016 har vi provat att införa en medlemsavgift. Avgiften innebar att nu värderade de 
svenskar, som finns i Hua Hin, om det var ”lönsamt” att vara medlem eller om man skulle betala 
en extra avgift för de få aktiviteter som man avsåg medverka i.

Avgiften har inneburit att det numera finns mellan 150 – 250 presumtiva medlemmar för 
föreningen, om vi fortsätter med dagens aktiviteter. Denna siffra är realistisk om man t ex jämför 
med Finska föreningen eller Nordmen (norska föreningen) som är något fler men som har 
betydligt fler aktiviteter under veckan. Deras population är jämförbar med antalet svenskar i Hua 
Hin.

Styrelsen anser att systemet med medlemsavgift är att föredra före att alltid sätta ett högre pris 
än vad aktiviteten i verkligheten kostar. Vi anser att det finns aktiviteter som föreningen 
medverkar i, där det inte finns nån subventioneringsmöjlighet eller där sponsring skulle kunna 
förekomma. Ett exempel härpå är att styrelsen deltagit i det, för svenskar i Hua Hin, så viktiga 
sjukvårdsprojektet. Denna medverkan hade inte varit möjlig utan ekonomiskt bistånd från 
föreningen.

Däremot ser styrelsen att vi numera uppnått en så bra balans i vår kassa att det kan vara dags att 
sänka årsavgiften ytterligare något. Föreningen har värderat olika förslag från en höjning till att 
bibehålla samma årsavgift som nu till en viss sänkning. Och vi menar att det kan vara rimligt, att ha
en årsavgift med 200 Baht per person och år med den verksamhet vi förnärvarande bedriver. 
Detta motsvarar ca 60 SEK och med den verksamhet som bedrivs så anser vi att man får ganska 
mycket för pengarna – när man är medlem i Svenskföreningen. Vi avser då också införa att endast 
medlemmar är välkomna på våra aktiviteter. Det nuvarande avgiften för gäster är 200 baht för 
medlemsmöten och andra aktiviteter samt 100 baht för luncherna. Man kan alltså inte längre vara 
”gäst”.

          

Styrelsens förslag fr o m aktivitetsåret 2019/20 

– att medlemsavgiften skall vara 200 baht /person/år

– att endast medlemmar är välkomna på våra aktiviteter


