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Forslag til endring av medlemskontingent 
bedriftsmedlemmer for 2023 
 

Bakgrunn: 

SRF har med jevne mellomrom behov for en gjennomgang av pris og struktur på 

medlemskontingenten. Kontingenten er en viktig inntekt for SRF og utgjør ca 40 % av 
totalinntektene. Sett i sammenheng med at kostnadene øker er det naturlig med en ny 

gjennomgang av satsene for medlemskontingent som ikke er justert siden 2017. Dette for at 

økonomien skal være god nok til å sikre at drift og arrangementer holdes på det profesjonelle 

nivået vi ønsker for foreningen og våre medlemmer. 
  

Kontingent bedriftsmedlemskap:  

Ved et bedriftsmedlemskap i SRF er i utgangspunktet alle ansatte i bedriften medlem og kan  

benytte seg av våre ca 25 årlige arrangementer og tilbud.  
Kontingentsatsene har de 5 siste årene blitt justert opp med mindre enn KPI, og vi har kun hatt 

to litt større justeringer de siste 12 årene.  

Nåværende satser er som følger:  1-10 ansatte kr 4 950  11-50 ansatte kr 6 950  51-200 

ansatte kr 9 950  200 + ansatte kr 13 900  Gründermedlemskap kr 1 500 

  
Forslag til endring av medlemskontingent for 2023 for bedriftsmedlemmer: 

Inkludert i medlemskapet følger gratis tilgang til SRF Play. Vår digitale læringsplattform med 

webinarer innenfor flere fagfelt som; markedsføring, sosiale medier, ledelse, salg og bærekraft. 

 
Det foreslås for årsmøtet å øke medlemskontingent for bedriftsmedlemmer til kr: 

 

 1-10 ansatte kr 5 400  11-50 ansatte kr 7 900  51-200 ansatte kr 11 900  200 + 

ansatte kr 15 900  
 

Det foreslås ikke økning i personlig medlemskap samt gründer medlemskap.  

 

Selv med disse satsene vil kontingenten i snitt ligge i underkant av tilsvarende foreninger lokalt 

og nasjonalt. Økningen vil med et forsiktig anslag føre til en økt inntekt for SRF i størrelsesorden  
kr 100 000. 

 

Forslaget til kontingent økningen ble fremmet styret 24. februar 2022 hvor det fikk enstemmig 

oppslutning og fremlegges for foreningens ordinære årsmøte 24. mars 2022 for behandling. 
 

 
Bergen 24. februar 2022 
 

 

Silje Ulla Zahl                  Marita Askeland                           Mariell Sæternes   

Styreleder                  Styrets nestleder                 Daglig leder  

 


