
     Stockholm 1 aug -14 
 
 
        Motioner inlämnade 1 aug 2014 av Marie Jonsson, S:t Eriks gymnasium 

1. Medlemskap för lärarstudenter 
2. Begränsa befriade konferensavgifter 

 
 

1. Lärarstudenter måste idag betala fulla avgifter för kurser/medlemskap i SFLF. 
Detta gör att en stor andel studenter ej deltar och får inblick i sitt kommande 
yrkesförbund och vilken nytta dessa gör för yrkets utveckling och samverkan. Då 
många lärarstudenter har kommit en bit i livet och ger sig in i studier vid högre 
ålder är deras ekonomi under studierna ansträngda p.g.a. bundna kostnader. 
I många andra förbund har studenter under sin studietid därför en minskad avgift. 
Att kommande lärare känner sig välkomna och tidig får inblick i verksamheten 
kan vara av stor vikt för förbundets överlevnad samt att studenter kan bidra med 
mycket ny forskning. 
 
Motion 
Mitt förslag är därför att lärarstudenter omedelbart får kraftigt reducerad 
medlemsavgift då de ej är legitimerade frisörlärare och ej kan vara fullbetalande 
frisörlärarmedlemmar i SFLF. 
 
 
 

2. Den befriade konferensavgiften som idag kan utnyttjas är en bra funktion. Skola  
med dålig ekonomi kan delta och  få viktig information om utvecklingsåret. Ett 
annat tillfälle att utnyttja befrielsen är om man aldrig deltagit men vill kanske bli 
medlem med nya lärare och får då inblick i vad förbundet kan göra för 
skola/lärare. 
Problemet idag är att den befriade avgiften utnyttjas felaktigt då det ej finns en 
tydlig begränsning och detta kostar SFLF. Att kunna delta eller ej p.g.a. 
konferensavgift, är en fråga som bör lösas på berörd skola.   
Att tydligt begränsa antal gånger man kan utnyttja fri avgift bör ge en bättre 
ekonomi samt ge en rättvis behandling av medlemmar. 
 
Motion 
En skola ska kunna utnyttja befriad konferensavgift vid ett tillfälle under en 
rektorsperiod p.g.a. ekonomiska svårigheter eller om skolan aldrig tidigare 
deltagit och har nyutexaminerade lärare som ej tidigare deltagit på 
riksutbildningsdagar.  
Rektor skall intyga och skriva under och kan endast utnyttja detta vid ett tillfälle 
under sin ledningsperiod. 
Önskemålet är att detta kan införas inför nästa riksutbildnings konferens 2015. 
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