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Bakgrund 

Förbundsstyrelsen lade fram förslag om Former för medlemskap till Neuroförbundets 

extrakongress 2022. Efter diskussion fattades beslut. 

 

Extrakongressen beslutade 

• att bifalla förbundsstyrelsens förslag att det i Neuro ska finnas två typer av 

medlemskap: ordinarie medlem och stödmedlem. 

 

• att bifalla att styrelsen i samråd, genom regionala möten, med föreningslivet 

arbetar fram ett förslag kring skillnad i medlemsinnehållet mellan ordinarie 

medlem och stödmedlem innan årsskiftet 2023/24. 

 

• att bifalla att medlem som ej vill tillhöra en närmast geografisk förening kan välja 

en annan förening eller välja att ej tillhöra en förening. 

 

• att bifalla att stödjande medlem som är anhörig ska ha rätt att i lokalföreningen 

bibehålla förmåner enligt tidigare regelverk. 

 

• att avslå att lokalförening får information (kontaktuppgifter) om en person från 

upptagningsområdet ansökt om medlemskap i förbundet. 

 

• att bifalla att man tydligt ska kunna se vad det innebär att vara med i en 

förening/förbundet, och hur detta beslut kan påverka ens lokala närvaro. 

 

• att bifalla att hela medlemsavgiften tillfaller förbundet om förening inte väljs. 

 

• att bifalla att förändringarna träder i kraft från och med 2024. 

 

(Hämtat ur protokollet från Extrakongressen.) 

 

 

Det är det gråmarkerade ovanför som förbundsstyrelsen och föreningarna ska ha samråd 

om. 
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Utgångspunkt för vårt samråd  

 
Summering av det som redan är beslutat av extrakongressen 

Extrakongressen har alltså beslutat att Neuroförbundet från och med den 1 januari 2024 

ska ha två typer av medlemskap: ordinarie medlemskap och stödmedlemskap.  

Extrakongressen har också beslutat att den som inte vill tillhöra den geografiskt närmsta 

föreningen, ska kunna välja en annan förening. (Det fungerar så även idag och sedan många 

år.) Det ska dessutom gå att välja att ej tillhöra en förening. Den som väljer att ej tillhöra en 

förening registreras som medlem direkt i förbundet, och hela medlemsavgiften tillfaller då 

förbundet. Här beslutade extrakongressen att vi ska göra det tydligt för den blivande 

medlemmen vad det innebär att vara med i en förening och vad det innebär att vara 

medlem direkt i förbundet – och hur valet kan påverka ens lokala närvaro.1 

 
Det som förbundsstyrelsen ska samråda med föreningarna om nu 

Det vi ska samråda kring nu är hur skillnaden ska se ut mellan ordinarie medlemskap och 

stödmedlemskap – till innehållet. Under debatten på extrakongressen sa 

kongressledamöter att det är viktigt:  

- att det är en tydlig skillnad mellan medlemskapen, samt  

- att vi tar fram en tydlig struktur för skillnaden. 

 

Skillnad i medlemskapen 2024 

Idag finns det två typer av medlemskap i Neuroförbundet: ordinarie medlemskap och 

anhörigmedlemskap. Alla medlemmar har tillgång till alla medlemsförmåner, förutom att 

medlemsmagasinet Reflex enbart skickas ut till ordinarie medlemmar. I de fall en 

anhörigmedlem inte bor i samma hushåll som den ordinarie medlem som 

anhörigmedlemmen är kopplad till, innebär det en skillnad mellan medlemskapen. 

Från och med den 1 januari 2024 kommer alltså Neuroförbundet att genomföra en 

förändring så att det finns ordinarie medlemskap och stödmedlemskap. 

(Anhörigmedlemskapet försvinner.)  

 

1 Extrakongressen beslutade även att stödmedlemmar som är anhöriga ska ha rätt att behålla de 
förmåner i sin förening, som anhörigmedlemmar har haft där tidigare. Varje förening bestämmer 
alltså på egen hand vad som gäller inom föreningen för medlemmar som är anhöriga. 
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Intentionen med förändringen har varit att attrahera fler medlemmar – genom att fånga 

upp fler grupper än anhöriga för medlemskap, till exempel professioner inom vård och 

rehabilitering; organisationer och företag med intressen inom neurologi; samt de som är 

vänner, kolleger, grannar med mera till personer som har neurologisk diagnos.  

Därtill har intentionen varit att slippa det tapp av anhörigmedlemmar som vi har fått nu när 

den ordinarie medlem som anhörigmedlemmen enligt reglerna är kopplad till, har avslutat 

medlemskapet. 

Extrakongressen fattade även beslut om nya medlemsavgifter från och med  

den 1 januari 2024: 

- Avgift för ordinarie medlemskap blir 384 kronor. 

- Avgift för stödmedlemskap blir 216 kronor.   

För att förebygga risken att ordinarie medlemmar vill byta till stödmedlemskap på grund av 

den lägre avgiften, ska innehållet skilja sig markant mellan de två medlemsformerna. Så 

stod det redan i förbundsstyrelsens förslag till extrakongressen.   

Vi ska alltså ha sikte på att göra det ordinarie medlemskapet betydligt mer attraktivt än 

stödmedlemskapet. 

 

Struktur för skillnaden mellan medlemskapen 

I debatten på extrakongressen fördes det fram att vi behöver ha en tydlig struktur för 

skillnaden mellan medlemskapen. En stor fördel med att ha en struktur, är att förmåner och 

andra medlemsvärden förändras över tid. När det tillkommer nya förmåner har vi hjälp av 

strukturen som vägleder oss i bedömningen om de ska gälla endast för ordinarie 

medlemmar, eller för båda medlemskapen. 

 
Att diskutera  
 

Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag på struktur för skillnaden mellan 

medlemskapen – som vi kan utgå ifrån när vi diskuterar. 

På nästa sida står förslaget. 
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Förslag på struktur för skillnaden mellan medlemskapen 

 

Här är förbundsstyrelsens utgångsförslag på struktur för skillnaden i innehåll mellan 

medlemskapen – att diskutera: 

• Den typ av förmåner som medlemmarna uppskattar mest, ska ges till ordinarie 

medlemmar, men inte till stödmedlemmar. Våra enkätundersökningar visar att 

medlemmarna i första hand uppskattar information om sin diagnos/symtom, och 

att få kontakt med andra som har liknande erfarenheter. 

 

 

• Förmåner som kan vara särskilt attraktiva vid diagnos/funktionsnedsättning ska ges 

till ordinarie medlemmar, men inte till stödmedlemmar. (Till exempel erbjudande 

att teckna olycksfallsförsäkring utan hälsodeklaration och erbjudande att få hjälp 

att upprätta framtidsfullmakt.) 

 

 

• Medlemsvärden som är av informativ art ska ges även till stödmedlemmar, 

eftersom stödmedlemmar ofta har intresse för nyheter och information, till 

exempel nyhetsbrev.  

 

Det är också till fördel för Neuroförbundet att stödmedlemmar har aktuell och 

relevant kunskap om Neuroförbundet, och vad gäller levnadsvillkoren för personer 

med neurologisk diagnos och anhöriga. Sådan information vill vi sprida ut i 

samhället. 

 

Ett undantag här bör vara magasinet Reflex som är en förmån som är kostsam för 

förbundet. Den bör vi endast skicka ut i pappersform till ordinarie medlemmar. 

Stödmedlemmar får dock tillgång till att läsa Reflex digitalt. (Reflex finns redan 

tillgänglig digitalt på hemsidan, neuro.se.) 

 

 

• Den särskilda verksamhet som förbundet erbjuder anhöriga/närstående ska vi 

fortsätta att erbjuda närstående även om de är stödmedlemmar. Det kommer 

finnas många närstående bland våra stödmedlemmar. 

 

 

 

 



 

 

 

Samråd: Skillnad på medlemskapen 2024 

 6 

Om vi tillämpar förslaget till struktur på föregående sida, på de förmåner och andra 

medlemsvärden som förbundet erbjuder medlemmarna idag, ser det ut så här: 

 
ordinarie medlemskap   stödmedlemskap 

Tillgång till:     Tillgång till: 

Nyhetsbrev Nyhetsbrev 

Hotellförmån Hotellförmån 

Medlemsmagasinet Reflex skickas hem i 

pappersform. 

Har endast tillgång digitalt till medlems-

magasinet Reflex (som alla andra) 

Samtal med diagnosstödjare  

Samtal med anhörigstödjare Samtal med anhörigstödjare 

Juridisk rådgivning  

Nationella samtalsgrupper där medlemmar 

delar erfarenheter och bjuder in 

föreläsare. (Inklusive anhörigträffar.) 

Möjlighet att delta vid nationella 

anhörigträffar.  

Ansöka till att delta i familjevistelse på 

sommaren 

 

Föreläsningar som förbundet arrangerar * 

Teckna olycksfallsförsäkring utan 

hälsoprövning 

 

Teckna framtidsfullmakt  

Bilförmåner  

      

* Om föreläsningen är ”stängd”, kan den erbjudas mot avgift. Intresse finns i denna grupp. 


