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LANDSKAP 

 

HÖJNING AV TERMINSAVGIFTEN 
(Raising the membership fee) 

Förslag till beslut / Suggested decision 
 
Landskapet beslutar: 
att från och med vårterminen 2021 höja medlemsavgiften med 50 kr per termin. 
att från och med vårterminen 2021 höja seniorsavgiften till 300 kr per termin. 
 
The Landskap decides 
To raise the membership fee with 50 kr per semester. 
To raise the seniors fee to 300 kr per semester. 
 
Sammanfattning av ärendet / Short summarization  
Vi önskar höja terminsavgiften med 50 kr per termin både för ordinarie avgift och den 
reducerade avgiften. Dessa ligger för närvarande på 265 kr respektive 245 kr per termin och har 
legat oförändrade under många år. På grund av ökade kostnader skulle detta underlätta nationens 
verksamhet och den ekonomiska stabiliteten.  
 
Seniorsavgiften är en frivillig avgift för nationens seniorer. Även den har varit oförändrad under 
många år.  
 
We suggest that the membership fee is raised with 50 kr per semester for both the ordinary membership and the 
reduced membership. These are now at 265 kr and 245 kr per semester and have been unchanged for many years. 
Because of rising costs a raise would be a welcome support for the Nation’s activities as well as support the 
economics for the future.  
 
The seniors fee is a voluntary fee for the seniors of the Nation. This has also been unchanged for many years which 
is why we now suggest to raise it.  
 
Bakgrund / Background 
Det har förts en diskussion bland samtliga nationer att gemensamt höja medlemsavgiften med 50 
kr. De flesta nationerna har redan höjt eller har för avsikt att höja sin avgift (två nationer 
undantaget). Uplands medlemsavgift har dessutom varit oförändrad under många år medan 
kostnader och inflation inte har varit det. Eftersom de ”vanliga” avgifterna höjs är det även 
lämpligt att höja avgiften för seniorerna.  
 
There has been a discussion among all the Nations to make an overall raise of the membership fees of 50 kr. Most 
of the Nations have already made the raise or will do it (except for two Nations). The membership fee for 
Upland’s have been unchanged for many years while costs and inflation has not. Since the “ordinary” fees are 
raised it is appropriate to raise the seniors fee as well.  
 
Ekonomiska konsekvenser / Economic effects  
Förslaget skulle innebära ökade intäkter för nationen med 200 000 kr per år.  
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The suggestion would mean an increased income for the Nation of 200 000 kr per year. 


