
Enhetlig avgift?



Medlemsansökan 
idag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tanken med bild 2 och 3 är att visa på hur vi möter våra potentiella medlemmar i vår kommunikation. Här visar vi ett exempel från webben men ett mer talande exempel de samtal Ingegerd och Mathias får om vad medlemskapet kostar. Mathias kan ge input på hur ett sådant samtal kan se ut.



En möjlig 
formulering 
2018



Hur finansernas vår verksamhet idag?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ledord: Medlemskopplade intäkter : randiga tårtbitar , ca 50%Budgetsiffror 2017Några frågor som retoriskt kan besvaras för denna bild:På vilket sätt är våra intäkter viktiga för ett införande av en enhetlig medlemsavgift?Vilket ansvar har föreningarna och hur påverkas föreningarna av förbundets budget?Varför är det viktigt att vi blir fler medlemmar? 



Några möjligheter
• Lättare att marknadsföra medlemskapet 
• Underlättar kommunikation med medlemmar
• Underlättar administration – föreningar och kansli
• Möjliggör fler sätt att betala medlemskapet 
• Tydliga medlemskategorier 

Effekt: kan en enhetlig avgift leda till fler medlemmar?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lättare att marknadsföra medlemskapet I löpande kommunikation – exempelvis förnya ditt medlemskap, eller i vår ”bli medlemsfolder”I kampanjer – bättre förutsättningar att göra tydliga kampanjerRekrytering – tydligt för nya medlemmar. Underlättar kommunikation med medlemmarSamma som punkterna ovan.Underlättar administration – föreningar och kansliFöreningar: Mindre papper att fylla i och skicka in till förbundetKansli: administration kring medlemsavgifter tar idag en hel del tid i anspråk idag. Enhetlig avgift frigör tid till att annat som kan utveckla verksamheten. Möjliggör fler sätt att betala medlemskapet - Exempelvis skulle en enhetlig avgift underlätta betalning via autogiro, swishTydliga medlemskategorier Exempelvis hanteras familjemedlemskapet olika från förening till förening idag



Enhetlig avgift = förändrad medlemsavgift?

Utmaning eller möjlighet för verksamheten?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Föregå diskussionen och lyft frågan snabbt för att lika snabbt lämna den. Några argument för en dyrare medlemsavgift:En dyrare avgift skulle i många fall innebära mer pengar till föreningen.Dyrare avgift kan skapa förutsättningar för förbundet att satsa på mer verksamhetMedlemserbjudandet kommer fortfarande vara värt mer än medlemskapet även om det höjs. OBS! Text i svart trycks fram. 



Enhetlig avgift.
Möjlighets- och riskanalys: 

Diskussion: 4 stationer.
• Positiva hörnet: Vilka fördelar kommer med förslaget? Sett utifrån organisationen idag
• Negativa hörnet: Vad kan enhetlig avgift innebär för problem för medlemmar och 

föreningar? Vad är det som dömer ut det här förslaget?
• Neutrala hörnet? Vad behöver vi göra för att komma vidare med förslaget? Vilken 

information behöver vi?
• Det utvecklande hörnet: Vilka möjligheter kommer med förslaget? Vad kan vi göra nytt? 

Nya kreativa lösningar? Vad kan organisationen bli? 

30 minuter. Därefter genomgång i helgrupp.
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