Styrelsens förslag till årsavgift 2023
Årsavgiften för medlemskap i ViS beslutas på ViS årsmöte året innan det ska gälla. Årsmötet 2022
beslutar årsavgiften för år 2023. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2023 är oförändrad.

 Kommun

Medlemsavgiftens storlek styrs utifrån antal invånare i kommunen indelat i följande 3 nivåer:
1 - 9 999 invånare - 5 000 kr
10 000 - 19 999 invånare - 10 000 kr
20 000 och fler invånare - 15 000 kr

 Utbildningsföretag eller organisation

Medlemsavgiftens storlek styrs utifrån antalet anställda (individer) som arbetar med Vuxenutbildning
inom företaget/organisationen indelat i följande 3 nivåer
1 - 24 anställda 5 000 kr
25 - 99 anställda 10 000 kr
100 och fler anställda 15 000 kr

 Kommunalförbund

Medlemsavgiften betalas av kommunalförbundet med en årsavgift på 5 000 kr per ingående
kommun.
Förtydligande:
Det är kommunalförbundet som är medlem i ViS och har därmed rösträtt, en röst.
De kommuner som ingår i kommunalförbundet har inte var sin egen rösträtt i ViS.
De kommuner som vill ha egen rösträtt får bli medlem i ViS enligt medlemsavgift som gäller för
enskilda kommuner.
Personal anställd i kommunalförbundet kan utnyttja ViS medlemsförmåner, t.ex rabatt på
konferensavgift.

 Region, kommunförbund, samverkansförbund, utbildningsförbund

Där kommuner och företag samverkar i en organisation betalar samverkansorganisationen en
årsavgift på 10 000 kr. Samverkansorganisationen är medlem i ViS, d.v.s. enbart den egna
organisationen.

Förtydligande:
Samverkansorganisationen (region, kommunförbund, samverkansförbund, utbildningsförbund) har
som medlem i ViS rösträtt, en röst. Medlemskapet ger enbart anställda inom
samverkansorganisationen möjlighet att utnyttja medlemsförmåner, t.ex rabatt på konferensavgift.
Kommuner/organisationer som ingår i samverkansorganisationen är inte på detta sätt medlemmar i
ViS och har därmed inte egen rösträtt och kan inte utnyttja medlemsförmåner som t.ex rabatt på
konferensavgift. För att få detta krävs att de själva är medlemmar i ViS och betalar medlemsavgift.

Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS, Vuxenutbildning i samverkan
Box 54
234 21 Lomma

E-post
jonas.o.jonsson@visnet.se

Hemsida
www.visnet.se

