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Sak 4/20 Fastsettelse av kontingent  301 

Vedtakssak 302 
Sakfører: Rebecca Ponce 303 
 304 

Bakgrunn 305 

Ifølge Humanistisk Ungdoms vedtekter skal kontingenten fastsettes på landsmøtet i 306 
oddetallsår. Denne saken ble glemt ved forrige landsmøte, og må altså derfor tas i år, selv 307 
om det er partallsår.  Man er tellende medlem i Humanistisk Ungdom, og har demokratiske 308 
rettigheter i organisasjonen dersom en har betalt kontingenten for inneværende kalenderår. 309 
Per i dag er kontingenten for ordinære medlemmer 50 kroner, og 100 kroner for 310 
støttemedlemmer.  311 
På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å beholde 50 kroner medlemskontingent, mens 312 
kontingenten for støttemedlemmer ble satt ned fra 250 kroner til 100 kroner. 313 
 314 

Økonomiske konsekvenser 315 

Å ha en årskontingent på 50 kroner er minstekravet for at vi skal få offentlig støtte per 316 
medlem, og uten den offentlige støtten hadde vi ikke hatt særlig mye å rutte med som 317 
organisasjon. Vi bør derfor ikke ha en kontingent på mindre enn 50 kroner. Det er derimot 318 
opp til hver enkelt organisasjon om man ønsker å gå høyere enn 50 kroner. Likevel vil det i 319 
en ungdomsorganisasjon som vår være en høy risiko for at høyere medlemskontingent vil 320 
bety færre betalende medlemmer, og derfor også mindre i offentlig støtte. Inntektene vi får 321 
fra selve medlemskontingenten er ganske små sammenlignet med det vi får per 322 
medlemskap gjennom støtteordninger, så det vil trolig være uheldig å høyne 323 
medlemskontingenten.  324 
 325 
Kontingenten for støttemedlemskap i HU ble satt ned i 2017 fordi Hu har ganske få 326 
støttemedlemmer, og at inntekten fra deres kontingenter er av liten betydning. Vi får heller 327 
ikke offentlig støtte for støttemedlemmene. Situasjonen i dag har ikke endret seg noe særlig, 328 
og å senke eller høyne kontingenten for støttemedlemskap vil ikke ha store økonomiske 329 
konsekvenser. Vi har derfor ingen åpenbar grunn til å endre på kontingenten for 330 
støttemedlemmer.  331 
 332 

Sentralstyrets innstilling 333 
Landsmøtet vedtar å beholde begge kontingentene slik de er i dag. 334 
 335 
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