Medlemsavgifter 2023
Den ekonomiska situationen för Lovö hembygdsförening är ansträngd. Styrelsen
föreslår därför en höjning av medlemsavgifterna för 2023. Detta beroende på
flera orsaker:
Ökande kostnader. Föreningen har fått ökande utgifter senaste åren. Dels är
det dyrare att trycka och distribuera Eleonoraposten, dels skenar elkostnaderna
samt så har vi haft stora utgifter för att ställa i ordning Lovö Museum.
Rörby gård. Vi kommer att ta ett långsiktigt ansvar för Rörby gård de närmsta
decennierna. Det kan innebära ökande kostnader initialt för föreningen även om
vi ska försöka få in intäkter som motsvarar kostnaderna på sikt.
Fastighetsunderhållsfond. Förutom de sex byggnaderna på Rörby har
föreningen hand om de tre byggnaderna på Hogsta; Magasinet, Smedjan och
Bagarstugan. Vi har ett fullt fastighetsunderhållsansvar för Bagarstugan som
föreningen äger men även ett delat ansvar för Smedjan och Magasinet med SFV
som vi arrenderar av dem. Föreningen bör på sikt ha en fastighetsunderhållsfond
som gör att vi kan sätta in akuta åtgärder. Den möjligheten har vi inte idag.
En ökad ambitionsnivå. Styrelsens ambition är att fylla medlemskapet i Lovö
hembygdsförening med mer innehåll för medlemmarna. Vi ska arrangera
valborg, midsommar, höstmarknad kanske även en egen julmarknad tillsammans
med andra föreningar på ön. Vi funderar även på att ha slutna sällskap för
föreningens medlemmar på Rörby gård en gång i månaden under
sommaren/hösten. Vi vill även vidareutveckla skoldagarna så att inte bara
Ekerös andraklassare ska besöka oss utan även högstadieelever skulle kunna få
ut mycket av vårt nya museum.
Styrelsens förslag är därför att vi höjer enskilt medlemskap från 200 kronor till
250 kronor. Familjemedlemskap föreslås en kraftigare höjning från 250 till 400
kronor. Anledningen är att skillnaden har varit för liten historiskt. Föreningen
har en kostnad för en ny medlem till Hembygdsförbundet på 27 kronor varför
nettonyttan till föreningen för ett familjemedlemskap hittills har varit 23 kronor.
Så kan vi inte fortsätta. För 400 kronor kan alla i en familj ha ett medlemskap i
föreningen, vilket väl ändå kan anses rimligt.
Styrelsens förslag för medlemsavgifter 2023 är:

Enskilt medlemskap
Familjemedlemskap

250 kronor
400 kronor

