Missing People Sweden Registergruppen

Till årsstämman 2016 för föreningen Missing People Sweden
Motion gällande förtydligande av medlemskapets längd
De befintliga besluten kring vilka olika datum som gäller för medlemskap, inlämnande av uppgifter
och dylikt vållar en oerhörd arbetsbörda för föreningen. De beslut som fattats orsakar att det ofta
läggs 10-20 timmar extra i veckan på att reda ut problem som inte hade existerat om
datumgränserna varit mer genomtänkta och förankrade gällande hur det ska användas i systemet.
I de nuvarande stadgarna finns inget om betalningstid för aviserad avgift. Detta innebär att de enda
datum som styr medlemskapet är 1 januari för ordinarie start av medlemsåret och 1 oktober för de
som betalar in medlemskapet sent. Medlemskapet ska gälla årsvis, men då det enda som finns i
stadgarna om ett slutdatum är hur ett medlemskap upphör, fortsätter medlemskapet att gälla
ytterligare tre månader. Vill man däremot vara med på årsmötet behöver man ha förnyat sitt
medlemskap innan dess.
Det finns heller inget förfallodatum på avierna som ställs ut idag, vilket innebär att det ofta betalas in
med gamla OCR-nummer vilket innebär att registergruppen fått spendera åtskilliga timmar att reda
ut felaktiga betalningar i systemet.
För att underlätta för alla våra medlemmar, drastiskt krympa arbetsbördan kring detta för
registergruppen samt att få undan problematiken med att många medvetet väntar till sista stund
med att betala vilket gör behörighetskontroller i stort sett omöjliga att genomföra behövs en
ändring.
Genom att ändra om så att medlemskapet betalas in i förväg kommer det inte längre att finnas
tveksamheter om ifall en person är betalande medlem eller inte. Det kommer vara tydligt vilka som
är behöriga att ha tillgång till föreningens olika system osv.
Vi yrkar därför på att
1 Stadgarna ändras så att det tydliggörs att medlemskapet enbart gäller till 31 december då
verksamhetsåret tar slut - med undantag enligt 9 § 2015 års stadgar, för de som betalar mellan den 1
oktober och 31 december.
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Styrelsen yttrande
Styrelsen ser att flera av de utmaningar som Registergruppen beskriver ovan inte skulle lösas genom
föreslagen stadgeförändring. Utmaningarna är istället kopplade till det system som används, och hur
det kan konfigureras och användas.
Det nya CRM-verktyg som håller på att införas kan eventuellt användas även för att hantera
medlemskap framöver.
Betalningsperioden för de som skall förnya sitt medlemskap är idag placerad dels under det år som
medlemskapet gäller, dels efter den intensiva jul och nyårsperioden.

Styrelsen föreslår årsmötet
-

Att avslå motionen.

