
Styrelsens yttrande över motion till DIS årsmöte 2022 
 

Styrelsen har uppfattningen att nuvarande rutiner för medlemsavgiften generellt fungerar bra och är 

effektiva. Olika detaljfrågor kan gärna diskuteras men då i samarbete med regionföreningarna. 

Vissa sakuppgifter i motionen är inte helt korrekta, till exempel kan man betala med kort på webben 

utan att använda det förtryckta inbetalningskortet, och medlemsavgiften kan betalas när som helst 

inräknat årets första vecka. Diskulogen och medlemsavin har dock blivit kraftigt försenad i år, men 

det har aldrig hänt tidigare. Men låt oss inte diskutera detaljerna här. 

Att inbetalningen är hårt styrd till OCR-nummer eller kortbetalning beror på att kansliet, som 

hanterar mer än 20 000 inbetalningar om året, måste kunna sköta det rationellt. Därför finns inget 

”manuellt” plusgironummer på webben eller i tidningen. Uppgifterna kan erhållas vid kontakt med 

kansliet. Men det måste vara ett undantag när så sker. 

DIS och de åtta regionföreningarna är juridiskt skilda organisationer och det verkar främmande att ta 

samma avgift för alla medlemmar och sedan fördela resultatet. De regionföreningar som vill 

samordna sina avgifter är fria att komma överens om detta själva. Styrelsen har uppfattat att sådana 

diskussioner har förts men hittills inte resulterat i något konkret. Styrelsen har vidare svårt att förstå 

varför detta skulle vara ett problem för den enskilde medlemmen. Beloppet framgår ju av avi eller 

webbsida. Det är inget man behöver beräkna själv. 

Motionen innehåller flera bra poänger, t ex att vi ska smida medan järnet är varmt. Den situationen 

som beskrivs, då en person varit på en träff hos en regionförening och sedan ska gå hem och 

verkligen bli medlem, kan lösas eller underlättas på flera sätt, exempelvis genom att 

regionföreningen delar ut lappar med inbetalningsuppgifterna inklusive ett OCR-nummer och rätt 

belopp. 

Sedan ett antal år tillbaka ingår ett års medlemskap i närmsta regionförening i medlemsavgiften för 

nya medlemmar. Innan dess var det ett separat tillval. Denna ordning leder mycket riktigt till en 

kanske överraskande högre avgift för år två och framåt. Tanken är förstås att regionföreningen ska ha 

kontakt med den nya medlemmen och under året motivera denna till att vara kvar som medlem. 

Styrelsen håller med om att det finns pedagogiska och andra problem kring den nuvarande 

ordningen, men regionföreningarna är duktiga på att motivera medlemmarna och ordningen har 

bidragit till ett tydligt förhöjt medlemsantal i regionföreningarna. 

Styrelsen tycker att ”reformera” är ett lite starkt ord i sammanhanget. Vi föreslår i stället att den här 

typen av frågor bearbetas i de kanaler och fora som redan finns, t ex DIS styrelsemöte dit 

regionföreningsordförandena är adjungerade, och den regionföreningsgrupp som redan finns bildad. 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att motionen därmed anses besvarad. 


