
DIS Årsmöte 2013 
 
 

Förslag om medlemsavgiften för år 2014 

Förslag 
Dis styrelse föreslår att årsmötet 2013 beslutar  

att styrelsen bemyndigas att höja medlemsavgiften för 2014 till högst 170 kr för ordinarie 

medlem och till högst 85 kr för familjemedlem 

Motivering 
Det är alltid ett problem att hitta intresserade medlemmar som har tid att hjälpa till i en ideell 

förening. I Dis underhåller vi två tekniskt avancerade produkter, Disgen och Disbyt, och att hitta 

intresserade och tillräckligt kunniga medlemmar med gott om tid till att vidareutveckla dessa 

produkter har visat sig vara mycket svårt. Utvecklingen av dem går därför jämförelsevis långsamt. 

Det är viktigt att vi driver utvecklingen framåt. Stagnerar vi kan vi bli ohjälpligt omsprungna. 

DIS har därför under 2012 heltidsanställt en utvecklare, Patrik Hansson, som står för teknisk ledning, 

akut felrättning och ska i övrigt vara ankaret i utvecklingen av dessa två produkter och andra 

tillkommande utvecklingsprojekt. Som exempel på sådana vill vi nämna appar för mobiler och 

läsplattor. 

För att finansiera detta föreslår vi en höjning av medlemsavgiften med 20 kr per medlem. Detta leder 

troligen på kort sikt till en stagnation i utvecklingen av medlemsantalet, eller kanske rentav ett visst 

tapp, men är, menar vi, en nödvändig förutsättning för att på sikt kunna behålla medlemmarna. De 

20 kronorna per medlem ger ett tillskott som täcker större delen av en utvecklares lön. Vi tror att 

resterande del kan täckas av rationaliseringar i distributionen av Disgen (det vill säga huvudsaklig 

distribution via internet). 

VI är medvetna om att det finns åtskilliga medlemmar som inte använder Disgen. De finns även i 

styrelsen. De medlemmar som inte själva använder Disgen tjänar ändå på försäljningen av denna 

produkt och därför menar vi att kostnaden för en utvecklare ska tas via medlemsavgiften och inte via 

Disgens pris, åtminstone till en början. Märk att även Disbyt och andra tillkommande projekt ingår i 

arbetsuppgifterna. 

Det är mycket möjligt att föreningens ekonomi medger att medlemsavgiften inte behöver höjas 

under 2014 utan att det kan vänta till ett senare år. Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar att 

bemyndiga styrelsen att höja medlemsavgiften med högst det belopp som anges ovan. Det faktiska 

beslutet att höja eller inte höja fattas av styrelsen under året, dock före den 1 oktober . 
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