Tjustorp 2014-12-11
Motion/förslag gällande medlemsavgift
Bakgrund : Då styrelsen för ett tag sen kom med kravet om att medlemsskap skulle vara ett tvång för
engagemang i ledningsgrupp har diskutionerna varit intensiva och stundom aggresiva i våra medier.
För dom av oss som lagt otroligt mycke tid och engagemang dom senaste två åren kändes det lite
som slag i nacken att detta inte betyder ett dugg om du inte betalar. Många av oss har dessutom
aldrig tagit ut någon körersättning. Därför vill vi att styrelsen i första hand omprövar sitt beslut. Om
styrelsen känner att dom inte kan ompröva sitt eget beslut får årsmötet avgöra frågan som jag ser det.
Hemställer att beslutet inte träder i kraft förrän frågan är ytterligare utredd och nya förslag är beaktade.
Vid ordinarie möte 2014-11-27 i Skåne Väst togs enhäldigt beslutet att lägga följande motion.
Från och med 2015-01-01 blir person som är aktiv i en lokal ledningsgrupp eller lokal insatsgruppp
automatik medlem i Missing People. Detta med alla rättigheter och skyldigheter som person har som
är medlem.
Talesman i denna fråga för Missing People Skåne Väst Tore Christensson

Styrelsens yttrande över motionen
Våra lokala ledningsgrupper representerar i mångt och mycket föreningen på lokal nivå, gentemot
såväl anhöriga, polis och andra organisationer. Styrelsen är därför av åsikten att det är viktigt att
företrädarna i våra lokala ledningsgrupper är medlemmar i föreningen och på det viset visar inte bara
att man är villig att ställa upp och söka efter försvunna personer, men också att man står bakom
föreningens stadgar och vår värdegrund.
Styrelsen anser dock inte att det är önskvärt att en person bara genom att gå med i en lokal ledningsgrupp också automatiskt blir medlem. Det skulle innebära ett förringande av medlemskapet på så vis
att den enskilde inte i egentlig mening behöver ta ställning för eller emot medlemskapet i sig.
Motionen är vidare otydlig med vad som skulle gälla avseende personer som lämnar sin post under
pågående år. Ska det räcka med att man varit med i en lokal ledningsgrupp en dag eller två för att få
gratis medlemskap under hela året? Ska man få tillbaka sin redan inbetalda avgift om man redan har
erlagt avgiften innan man går med i den lokala ledningsgruppen?
Vad gäller storleken på medlemsavgiften så anser styrelsen att den nuvarande avgiften är låg som
den är.

Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå motionen och fortsätta med en medlemsavgift för alla medlemmar
alternativt
Att avslå motionen och istället besluta att komplettera §9 i stadgarna med följande text:

”Det finns två medlemsavgifter i föreningen, den vanliga samt en med reducerat pris. Den med
reducerat pris gäller för:
1) Pensionärer/sjukpensionärer/studenter och personer under 18 år.
2) Personer som under verksamhetsåret innan valts och godkänts till en roll som innebär någon
form av jour/beredskap, t.ex Jouren eller Lokala Insatsgrupper och
a) som deltagit i de utbildningar som krävs för rollen och
b) som aktivt deltagit i verksamheten
c) som kvarstår i sådan roll
Den reducerade medlemsavgiften är 50% av den ordinarie.”

