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1. kvartal
Forbundskontoret udsen-
der faktura og opkræver 
forbundskontingent fra 
afdelingerne på bag-
grund af sidste års medlemstal. 
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4. kvartal
Medlemsindberetningerne fær-
diggøres og slutspurt for ind-
hentelse af dokumentation
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Struktur for
forbundskontingent
I forhold til returkontingent, så vægter med-
lemsindberetningen og ting til afdelingsarki-
vet hver 50%. Det skal være indsendt til tiden 
og materialet til afdelingsarkivet skal være 
godkendt. Ellers får man ikke tilbagebetalt 
kontingent. 

I praksis udføres det således: 

3. kvartal
Forbundet hjælper afdelin-
gerne med at rykke for kon-
tingent og indsamler doku-
mentation for betaling.
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2. kvartal
Der tilbagebetales kontin-
gent. Deadline for indsen-
delse af materiale til afde-
lingsarkivet er den 1. april. 
Vi kan derfor nå, at gennemlæse og 
eventuelt indhente mangler, før vi god-
kender materialet til afdelingsarkivet og 
tilbagebetaler de afdelinger, der lever op 
til reglerne. 
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På samme måde som man skal betale sit kontin-
gent for at være medlem i sin afdeling, skal af-
delingerne også betale sit kontingent for at være 
medlem af Landsforbundet. Kontingentet varierer 
i størrelse fra afdeling til afdeling, da det er base-
ret på afdelingens medlemstal ved årskiftet.

Det er vores samlet medlemstal og antallet af af-
delinger vi kan tælle med i vores ansøgning, der 
bestemmer hvor meget Landsforbundet kan få i 
tilskud fra tipsmidlerne. Derfor er det vigtigt, at så 
mange medlemmer og afdelinger som muligt kan 
tælle med.

Før vi kan tælle en afdeling med, skal den have et 
acceptabelt aktivitetsniveau, have styr på materi-
alet til afdelingsarkivet og så skal der også være 
mindst 10 kontingentbetalende medlemmer un-
der 30 år i afdelingen. 

For at motivere afdelingerne til at indsende mate-
rialet til afdelingsarkivet og overholde vores tids-
frister, har alle afdelinger mulighed for at få hele 
sit kontingent retur, hvis blot man efterlever 3 ting:

•  Tidsfristerne skal overholdes

•  Mindst 90% af medlemmerne under 30 år 
 skal kunne tælle med (dokumentation for betaling)

•  Ting til afdelingsarkivet skal kunne godkendes

Forbundtskontingent
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Medlemsindberetning
- Indsendt til tiden
- Mindst 90% kan tælle med 

Forbundtskontingent
Sendes retur i 2. kvartal

Afdelingsarkivet
- Indsendt til tiden
- Materialet godkendt  


