__________________________________________________________________

Styrelsens förslag om lokal medlemsavgift (Local
Network fee) för icke-betalande medlemmar
Bakgrund
I sin nuvarande form finns det en obligatorisk medlemsavgift till UN Global Compact
för alla Signatories med en omsättning över 50 000 000 USD. Den lägsta
obligatoriska avgiften är på USD 2 500, en andel av denna summa går till det lokala
nätverket. Participants, som är en valbar högre nivå av engagemang, betalar alltid en
viss summa baserad på omsättning. I figur 1 visas medlemsavgifter beroende på
storlek och engagemangsnivå.

Figur 1: Medlemsavgifter beroende på storlek och engagemangsnivå per 2019.
Följande organisationer betalar dock i dagsläget ingen avgift för deltagande i
nätverket:
•
•
•

Signatories med lägre omsättning än USD 50 000 000
Svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer som är med i
United Nations Global Compact
Ideella organisationer.

Det lokala nätverket arrangerar bland annat seminarier, rundabordssamtal,
utbildningar, administration, vilket medför kostnader. I praktiken innebär nuvarande
avgiftsstruktur att de betalande medlemmarna helt subventionerar de ickebetalande medlemmarnas deltagande i nätverket. Därför tillåter UN Global
Compact att lokala nätverk får införa en lokal medlemsavgift för de medlemmar
som ej idag betalar medlemsavgift. Denna medlemsavgift går i sin helhet till det
lokala nätverket.
Styrelsen har tagit hänsyn till att alla nu icke-betalande medlemmar ska ha en
ekonomisk möjlighet att betala, därför föreslås summan 5 000 SEK per år som en
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lokal medlemsavgift. Storleken på beloppet ligger uppskattningsvis i linje med den
genomsnittliga förväntade kostnaden för administration och support per företag för
kansliet. Avgiften tros heller inte avskräcka organisationer som vill engagera sig, men
kan minska risken för organisationer som har gått med enkom för eget
marknadsföringssyfte.
Styrelsen vill att medlemmar ska ha hunnit delta och se de aktiviteter som Global
Compact Network Sweden erbjuder innan den lokala medlemsavgiften införs, varav
förslaget är att den lokala medlemsavgiften inträder först från 1 januari 2020.
Ideella organisationer med särskilda skäl föreslås också kunna befrias från avgiften
genom ansökan till styrelsen via mail.

Förslag
Styrelsen föreslår årsmötet

Att1 från och med 1 januari 2020 införa en lokal medlemsavgift för Signatories
med lägre omsättning än USD 50 000 000, svenska dotterföretag till icke-svenska
juridiska personer som är med i United Nations Global Compact samt ideella
organisationer och att den avgiften blir 5 000 SEK.
Att2 Styrelsen erhålls möjligheten att befria ideella organisationer från avgiften
om särskilda skäl föreligger.
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