
Motion till Föreningen DIS Årsmöte 2022 
Betalning av medlemsavgiften 
Det är mycket viktigt för alla ideella föreningar att det är enkelt att betala medlemsavgiften. Om så 

inte är fallet riskerar föreningen onödigt medlemstapp och att potentiella nya medlemmar aldrig blir 

det. Medlemsavgiften till DIS är inte enkel att betala. Man måste använda det förtryckta 

inbetalningskortet, det är olika medlemsavgifter beroende på regionförening och om det är första 

året och dessutom kan man inte göra det i samband med att man betalar alla andra medlemsavgifter 

under årets första vecka. Nya medlemmar måste gå igenom en procedur av näthandel mm och kan 

inte bara betala in medlemsavgiften. 

Vi tycker att det måste bli enklare. Om man t ex varit på ett arrangemang med DIS-Mitt som man 

uppskattat ska man kunna gå hem och betala direkt via sin internetbank och alla uppgifter ska finnas 

på DIS hemsida. Annars glömmer man troligen bort det. Dvs principen ”Smid medan järnet är varmt”. 

DIS har många äldre medlemmar som troget vill betala sin medlemsavgift, men när någon anhörig 

sköter medlemmens ekonomi och inte vet var ett ev. inbetalningskort finns så kanske det missas, 

med onödigt inkomstbortfall för DIS som resultat. 

Några saker som behöver funderas på: 

• Det måste gå att betala över internetbanken alt. med ett neutralt inbetalningskort med 

uppgifter man kan hitta på hemsidan plus tillräckligt med uppgifter för identifikation. Övriga 

uppgifter för medlemsregistret måste kunna hämtas in i efterhand. 

• Det skulle förenkla om DIS och regionföreningen kunde ses som en enhet i fallet med 

medlemsavgiften. Dvs medlemsavgiften är samma för alla medlemmar. Utbetalningen av 

regionföreningens part kan sedan ske via en fördelningsnyckel. Om inte detta är möjligt 

måste det finnas tydliga uppgifter om de olika medlemsavgifterna på DIS hemsida. 

• Fritt medlemskap i regionföreningen under första året är positivt ur många aspekter, men ett 

pedagogiskt problem. Många blir irriterade av marknadsföring (av t ex TV-abonnemang) där 

man betalar en lägre avgift under en kort period och denna sedan höjs. Känner man att man 

är dåligt informerad om detta, så känner man sig lurad och vill kanske inte fortsätta som 

medlem. 

Därför yrkar vi 

• att styrelsen i DIS får i uppdrag att reformera processerna kring hur medlemsavgiften kan 

betalas och utformas, för att det ska bli så enkelt som möjligt att bli medlem och för 

medlemmar att betala och stå kvar som medlem 
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