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Motion 17 
 
Motion om nödvändiga förbättringar av Medlemsregistret NGOPRO 
Neuroförbundet Göteborg 
 
Medlemsregistret NGOPRO är en mycket viktig del i kontakten med våra 
medlemmar. Vi upplever att mycket av funktionerna i systemet är bra men att en del 
problem kvarstår. Ett återkommande problem har varit att avlidna och avregistrerade 
medlemmar inte alltid har uppdaterats inom godtagbar tid. Det har förekommit att 
förbundet skickat ut upprepade påminnelser till båda dessa båda grupper. Detta 
upplevs mycket negativt av anhöriga och andra berörda. Här behövs en bättre rutin 
så att avlidna och avregistrerade medlemmar sorteras bort från gruppen obetalda 
med hög precision. 
 
Vi har även haft problem med att en medlem som brukar betala sin medlemsavgift i 
förväg, d.v.s. före det att ny avi skickats ut, flera gånger råkat ut för påminnelser om 
ej betald medlemsavgift. 
 
Yrkande 

• Att kongressen beslutar:  
Medlemsregistret ska kompletteras med en säkrare rutin för att undvika 
utskick av påminnelser till avlidna medlemmar och avregistrerade medlemmar.  
 
Rutinen för medlemsregistret bör också med större säkerhet kunna hantera 
inbetalningar av medlemsavgift som sker i förtid så att de korrekt markeras 
som betalda på det år de avser.   
 

Motionen är antagen av Neuroförbundet Göteborgs styrelse 
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Motion 23 
 
Motion om nödvändiga förbättringar av Medlemsregistret NGOPRO 
Neuroförbundet Norrköping och Finspång 
 
Medlemsregistret NGOPRO är en mycket viktig del i kontakten med våra 
medlemmar. Vi upplever att mycket av funktionerna i systemet är bra men att en del 
problem kvarstår. Ett återkommande problem har varit att avlidna och avregistrerade 
medlemmar inte alltid har uppdaterats inom godtagbar tid. Det har förekommit att 
förbundet skickat ut upprepade påminnelser till båda dessa båda grupper. Detta 
upplevs mycket negativt av anhöriga och andra berörda. Här behövs en bättre rutin 
så att avlidna och avregistrerade medlemmar sorteras bort från gruppen obetalda 
med hög precision. 
 
Vi har även haft problem med att en medlem som brukar betala sin medlemsavgift i 
förväg, det vill säga före det att ny avi skickats ut, och flera gånger råkat ut för 
påminnelser om ej betald medlemsavgift. 
 
Yrkande 
Att kongressen beslutar:  

• Att medlemsregistret ska kompletteras med en säkrare rutin för att undvika 
utskick av påminnelser till avlidna medlemmar och avregistrerade medlemmar. 
 

• Att rutinen för medlemsregistret bör också med större säkerhet kunna hantera 
inbetalningar av medlemsavgift som sker i förtid så att de korrekt markeras 
som betalda på det år de avser.   

 
Motionen är antagen av styrelserna i Norrköping och Finspång mars 2021 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 17 och 23 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Petra Nilsson 
 
Motion om nödvändiga förbättringar av Medlemsregistret NGOPRO 
Motionerna behandlar två yrkanden, uppdatering av avlidna och avregistrerade inte 
görs i godtagbar tid samt påminnelse av medlemsavgift som redan är betald. 
 
En skärpning har skett under 2020 vilket gör att registrerade medlemmar som är 
anmälda till Skatteverket som avlidna samt adressändringar uppdateras varje månad 
i medlemsregistret. 
 
Inbetalningskort vid aviseringen är OCR-satta för att kopplas till rätt medlem med 
automatik. I de fall som medlem har betalat in på annat sätt måste det tydligt anges 
att det gäller medlemsavgift för att det manuellt ska kunna kopplas till rätt medlem. 
Vid bankfiler och postgång kan betalningar gå omlott vid månadsskiftet. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Förbundsstyrelsen föreslår att motionen är besvarad. 
 
 


