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Förslag från Arbetsgruppen för översyn av
medlemsavgifter – till förbundsstyrelsen 191010
Arbetsgruppen för översyn av medlemsavgifter har haft

ett brett uppdrag att utveckla det administrativa arbetet i organisationen. Många av Verdandis avdelningar drivs helt av ideellt arbete
och utan anställda. En betungande del av arbetet består av grundläggande ekonomi, medlemsadministration och försäkringar.
Arbetsgruppen avser att söka lösningar för att utveckla det administrativa arbetet så att tid frigörs för avdelningarna att ägna
åt kärnuppdraget, det vill säga att värva medlemmar, genomföra medlemsaktiviteter, opinionsbilda och bedriva kamratstöd.

Värva nya medlemmar

Syftet med användarvänliga och effektiva administrativa rutiner
är att stödja föreningens dialog, utveckling och mål. Målet för
Verdandis arbete är medlemsaktiviteter som stärker medlemmarna
och bidrar till att motverka social orättvisa och beroendeproblematik.
Verdandis möjligheter att nå organisationens mål ökar med varje ny
medlem. Därför anser arbetsgruppen att en ny arbetsgrupp bör tillsättas med uppgiften att formulera strategier för ett ökat antal medlemmar, samt att genomföra ett antal förbundsövergripande aktiviteter
för att nå målet om en medlemsökning. En rimlig målsättning är att
värva 5 000 nya medlemmar fram till år 2023. En redovisning av
arbetet bör göras på nästa kongress.

Medlemsregistret

Arbetsgruppen har gjort en översyn av dagens system för medlemsregistrering – Medlemsregistret. Gruppen anser att systemet med
Medlemsregister-ansvariga fungerar väl och säkerställer att registret
är korrekt och uppdaterat. Arbetsgruppen har under arbetets gång
uppgraderat systemet med vissa förbättringar såsom justeringar av
vinjetter och färgmarkeringar samt en genomgång av de manualer
som informerar om hur systemet ska hanteras. Gruppen har gett
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Edgar Massay i uppdrag att utarbeta en modell för inregistrering
av nya medlemmar i systemet via en ny webbaserad lösning,
vilken kommer att möjliggöra inregistrering av nya medlemmar
via smartphone, vilket underlättar medlemsregistreringen
vid exempelvis olika event och arrangemang.
Arbetsgruppen har också initierat ett kommunikationsprojekt för
att samla in fler medlemmars mobilnummer och e-post-adresser
för att kunna göra kostnadseffektiva, grupputskick av information
via mobil- och e-post-listor.

Medlemsavgifter

Arbetsgruppens förslag till medlemsavgifter för den kommande
kongressperioden är oförändrade avgifter.
Arbetsgruppen gör bedömningen att årsavgifterna på 100 kronor
för enskild medlem, 50 kronor för ungdomsmedlem och 200 kronor
för familjemedlemskap, är väl avvägda utifrån en merpart av medlemmarnas ekonomiska förutsättningar. En högre avgift skulle stärka
förbundets ekonomi men också riskera att utestänga medlemmar
med begränsade ekonomiska förutsättningar från medlemskap.

Enhetliga avgifter

Arbetsgruppen föreslår kongressen att besluta om att Verdandi ska
tillämpa enhetliga medlemsavgifter i hela förbundet. Grunden till
detta är att förändringen ger en ökad tydlighet och konsekvent
hantering av förutsättningarna för medlemskapet. Enhetliga avgifter
gör att varje medlem oavsett var du bor och i vilken avdelning du
väljer att vara medlem, har samma medlemsavgift i hela landet.

Central uppbörd

Arbetsgruppen föreslår kongressen att besluta om att hela
organisationen övergår till central uppbörd av medlemsavgifterna. Grunden till detta är att en övergång till central uppbörd, där förbundskansliet sköter medlemsaviseringarna,
frigör tid för avdelningarna att ägna åt kärnuppdraget, det
vill säga att värva medlemmar, genomföra medlemsaktiviteter,
opinionsbilda och bedriva kamratstöd.

Arbetsgruppen föreslår kongressen att besluta om
– att tillsätta en arbetsgrupp som under kongressperioden utarbetar strategier för en ökning av antalet medlemmar i förbundet
samt genomför ett antal förbundsövergripande aktiviteter för att
nå målet om 5 000 nya medlemmar fram till kongressen år 2023.
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– att Verdandi tillämpar enhetliga medlemsavgifter i hela förbundet.
– att medlemsavgifterna ska vara oförändrade under kommande
kongressperiod, det vill säga:
a) Enskild medlem, 30 år eller yngre
Oförändrad avgift, tidigare medlemsavgift på 50 kronor per
år ska fortsätta att gälla.
b) Enskild medlem, 31 år eller äldre
Oförändrad avgift, tidigare medlemsavgift på 100 kronor
per år ska fortsätta att gälla.
c) Familj (gemensamt hushåll)
Oförändrad avgift, tidigare medlemsavgift på 200 kronor
per år ska fortsätta att gälla.
d) Gruppmedlemmar/organisationer
Oförändrad avgift/tidigare medlemsavgift på 800 kronor
per år ska fortsätta att gälla.
– att tidigare fördelning av medlemsavgifterna mellan förbund och
lokal organisation ska fortsätta gälla, det vill säga att 50 procent av
avgiften går till den aktuella avdelningen och 50 procent av avgiften
går till förbundet.
– att Verdandis samtliga organisationsled ska tillämpa central uppbörd av medlemsavgifterna.

