Former för medlemskap
Intention
Att attrahera fler medlemmar genom att dels införa ett stödmedlemskap, dels låta medlemmen
aktivt välja att vara direktansluten till förbundet eller ha en koppling till förening.
Bakgrund
Det finns idag två sorters medlemskap i Neuro: ordinarie medlem och anhörigmedlem. Som medlem
har du tillgång till Neuros alla medlemsförmåner. Varje medlem knyts idag automatiskt till en
geografiskt närbelägen förening, om inget aktivt val görs, och får via denna tillgång till lokala
arrangemang och aktiviteter.
Som anhörigmedlem har du en direkt samhörighet med en ordinarie medlem. Om den
ordinarie medlemmens medlemskap i Neuro upphör så upphör också den anhörigas medlemskap
om hen inte väljer att bli ordinarie medlem. Detta är sårbart eftersom Neuro riskerar att förlora flera
medlemmar om en ordinarie medlem avlider eller avslutar sitt medlemskap.
Idag riktar sig medlemskapen i Neuro nästan uteslutande till den som har en neurologisk sjukdom
och dennes familj. Neuro vill framöver fånga upp andra grupper som har intresse av att förbundet är
en stark medlemsorganisation som är synlig i samhällsdebatten. Detta gäller till exempel olika
professioner inom vården, organisationer och företag med intressen inom neurologi, samt vänner
och bekanta till personer med en neurologisk sjukdom.
Genom att införa ett stödmedlemskap istället för ett anhörigmedlemskap tas kopplingen till en
ordinarie medlem bort. Anhöriga och närstående kan vara såväl ordinarie medlem som stödmedlem.
Alla medlemmar, oavsett vilket medlemskap de har, är fullvärdiga deltagare i den demokratiska
processen och kan exempelvis utses till kongressombud, bli förtroendevalda och rösta på årsmöten.
För att förebygga risken för att ordinarie medlem skulle välja att bli stödmedlem på grund av den
lägre avgiften kommer medlemsförmånerna att skilja sig markant mellan de två medlemsformerna.
Förbundsstyrelsen bedömer att ett stödmedlemskap kommer att attrahera fler och öka vårt
medlemsantal.
Såväl ordinarie medlem som stödmedlem ska ges möjlighet att uppge om den är anhörig, då
anhöriga är en prioriterad grupp inom Neuro.
Alla medlemmar tillhör redan idag förbundet och placeras automatiskt i närmaste geografiska
förening om annat val inte görs. Det finns dock en stor rekryteringspotential bland personer som
önskar vara med i förbundet och ta del av information och digitala mötesplatser utan att ha en
koppling till en förening. Neuro behöver svara upp mot detta och låta medlemmarna välja om de vill
ha en föreningskoppling eller inte. Föreningarnas verksamhet är uppskattad och förbundsstyrelsens
bedömning är att de flesta även i fortsättningen kommer att välja en föreningstillhörighet.
Förbundsstyrelsen anser att en större valmöjlighet ligger i tiden och kommer att leda till fler
medlemmar.

Förslag till beslut från förbundsstyrelsen
•

att det i Neuro ska finnas två typer av medlemskap; ordinarie medlem och stödmedlem.

•

att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över och besluta om vilka medlemsförmåner som ska
ingå i de respektive medlemskapen så att dessa skiljer sig åt.

•

att medlemmar ska kunna välja om de också vill ha medlemskap i en förening.

•

att hela medlemsavgiften tillfaller förbundet om förening inte väljs.

•

att förändringarna träder i kraft från och med 2024.

