Stockholm den 14 september, 2020

Central medlemshantering
Förbundet har fått in en motion från Salas demensförening som förespråkar att förbundet tar
över hanteringen av samtliga medlemmar. Detta skulle innebära en relativt stor förändring –
både för förbundet och föreningarna – varför vi har valt att bena ut detta ordentligt, så att ni
föreningar i slutändan kan ta ställning till vad ni tycker i denna fråga. Då en förändring skulle
innebära att medlemsavgiften för vissa föreningar höjs, kommer ett beslut att tas vid
kongressen.
Bakgrund
Idag sköter föreningarna sina egna medlemsregister i arcMember, med alltifrån registrering
till fakturering av medlemsavgifter. Föreningen hanterar medlemsansökningar som kommer
in via förbundet och värvar egna medlemmar lokalt. Föreningen skickar även ut start-kit med
välkomstbrev, anhörigboken och övrig info från föreningen. Viktigt att notera är att med en
medlemsavgift på under 200 kronor går en förening de facto ekonomiskt back på en ny
medlem.
Här ett räkneexempel
Medlem betalar en medlemsavgift på 200 kronor/år.
Detta är kostnaden för varje medlem:
Demensföreningen betalar en avgift på 40 kronor/år/medlem till Demensförbundet.
Utskick x 4 (inbetalningskort, årsmöte, 2 medlemsmöten, porto 11 kronor/utskick, papper
och kuvert x 4, 10 kronor/utskick. Totalt 88 kronor per medlem.
Total kostnad per medlem per år i Demensföreningen 128 kronor.
Överskott 72 kronor per medlem ska täcka kostnader för hyra sammankomster, fika,
eventuell underhållning/föreläsare samt annonsering.
Vad skulle en central medlemshantering innebära?
• Förbundet ansvarar för och sköter registreringen av samtliga medlemmar och håller
registret (arcMember) uppdaterat.
• Förbundet hanterar medlemsavgifter (200 kr per år och medlem), skickar fakturor
och påminnelser.
o Alla medlemmar kommer att ha samma medlemsavgift. Familjemedlem
kommer att ha samma medlemsavgift som vanlig medlem.
• Förbundet betalar föreningen en ”föreningsavgift” istället för förbundsavgiften som
föreningen betalar förbundet idag.
• Förbundet behöver ytterligare en resurs som ansvarar för registret.
• Förbundet kopplar på PAR för automatisk uppdatering av adresser, borttagning av
avlidna personer etc.
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För föreningens del kommer detta rent konkret att innebära:
• Att föreningen kommer att ha fortsatt åtkomst till arcMember, men då endast med
läsrättigheter. Föreningen kommer inte att kunna ändra uppgifter eller ta bort
medlemmar.
• Att det blir lättare för föreningen att rekrytera kassör/motsvarande, då denne inte
behöver hantera medlemsuppgifter och föreningsavgifter till förbundet.
• Att föreningen även fortsättningsvis kommer att kunna göra mailutskick till sina
medlemmar via arcMember, ta ut adresser, etiketter, rapporter osv.
• Föreningen meddelar förbundet när de får in nya medlemmar lokalt.
• Att föreningen även fortsättningsvis skickar ut start-kit till nya medlemmar.
Vi ber om ditt svar senast den 14 november 2020 i bifogade svarskuvert.

Hjärtliga hälsningar från förbundskansliet,
Anni Reimers och Carina Rejmus
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