Artikel om SWEAs medlemsavgift
SWEA har en unik bas for var verksamhet; ingen annan förening utanför Sverige har som sitt främsta
mål att främja Sverige i utlandet. Vi är också tryggt förankrade på drygt 70 platser runt om i världen
vilket gör oss till en stor och viktig Sverigefrämjande organisationen. SWEA är sedan starten en ”nonprofit public benefit corporation”, registrerad i Kalifornien, USA. Vi åtnjuter därför skattebefrielse
under de särskilda, förmånliga skatteregler som gäller under amerikansk lagstiftning. Denna förmån
gäller dock bara så länge som vi uppfyller de villkor som myndigheterna ställer och som SWEA
förbundit sig till genom ett avtal. I villkoren ingår, att vi exempelvis bara kan dela ut donationer och
stipendier i överensstämmelse med våra syften, fastställda i våra stadgar. Detta är något som vi årligen
redovisar och intygar i vår deklaration till de amerikanska myndigheterna.

SWEA Dallas har under många år haft en stabil medlemsbas, med måttlig tillväxt. Vi har haft
möjligheten att genomföra manga uppskattade event under aren; lyckade garageförsäljningar
etc vilket gjort att vi har byggt ett större sparkapital. Vår status som non-profit organisation
innebär också att vi inte kan använda vara pengar löpnade till att betala verksamheten eller de
aktiviteter vi genomfor for oss som medlemmar. Istället ska vi spendera de pengar vi får in på

aktiviteter som ar I linje med vara syften. Det sparkapital som vi har idag behöver vi använda
till de stipendier, gåvor etc som vi ger for att främja Sverige I Dallas-trakten, I linje med vara
syften.

Samtidigt har vi en medlemsavgift som ska täcka de kostnader som vi som organisation har
för att driva vår verksamhet. Detta är kostnader som möten/resor för var ordförande till
distriktsmöten och världsmöten, webben, finansiella tjänster, legala kostnader, porto och
andra administrativa tjänster. Vi betalar också avgifter till SWEA International samt SWEA
Region Nordamerika. Denna avgift täcker; arvoden, möten/resor, revision och legala
kostnader, administration, websidan, stipendieutdelning, resebidrag, SWEA Forum,
medlemsregistret och PR.

Medlemsavgiften har under 10 år legat på $40 varav $30 går till det internationella arbetet
enligt ovan, $5 går till regionens arbete och $5 går till vår egen sektion. Styrelsen föreslog i år
en ökning av 2017 års medlemsavgift med $5 som odelat kommer att gå till vår sektion. Detta
för att medlemsavgiften ska ligga i linje med våra verksamhetskostnader som har ökat under
åren och att styrelsen ska kunna lägga en budget i balans. Årsmötet godkände förändringen
som går igenom inför 2017 års medlemsavgift.
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