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Från och med 2011 införs gemen-
sam avisering av medlemsavgiften 
för alla föreningar. I praktiken är 
det Inga-Lill Olsson som håller i 
arbetet och ser till att avier går ut 
och pengar kommer in.

Beslutet om gemensam avisering 
fattades av riksstämman 2009 och 
börjar gälla från helåret 2011. Det 
omfattar samtliga föreningar.
Hittills har cirka 35 procent av 
föreningarna anslutit sig manuellt.
Servicen är helt utan avgift för 
föreningarna. Förbundet betalar.
Inga-Lill Olsson skickar uppgif-
ter om namn, adress och aktuell 
medlemsavgift till ett tryckeri som 
trycker avierna och ordnar med 
att de skickas ut till medlemmarna.
Efter hand som betalningarna 
kommer in får hon datafiler från 
Plusgirot. Filerna läses in auto-
matiskt i medlemsregistret. Ingen 
manuell avprickning behövs.

I juni går automatiskt påminnelser 
ut till de som ännu inte har betalt.
– Sedan är det upp till föreningen 
om medlemmen ska få vara kvar. 
Vi tar inte bort någon som inte 
har betalt.

Föreningarna kan enkelt logga in 
sig i medlemsregistret Max och få 
en överblick över vilka medlem-
mar som eventuellt inte har betalt 
sin avgift. Uppgifterna går också 
att skriva ut.

I Max ser föreningarna sina egna 
medlemmar och deras adresser. 
Där ska det också bockas för att 
medlem ska ha tidningen Civil. Är 
det familjemedlemskap ska bara 
en ha tidningen.
Föreningarna slipper hantera 
programuppdateringar och säker-
hetskopiering eftersom det jobbet 

görs på kansliet.
Inga-Lill påminner om vikten av 
att alla föreningar som ändrar sin 
årsavgift meddelar henne.
Första gemensamma aviseringen 
är beräknad att ske i januari 2011. 
Därför har alla föreningar uppma-
nats att vid årsmötet i år ta beslut 
om nästa års avgift.

SER BARA FÖRDELAR

Jan-Erik Uhrberg, tidigare ord-
förande i Civilförsvarsförbundet 
Halmstad, var med och drog igång 
den gemensamma aviseringen.
–  Pengarna kommer in till res-
pektive förening och föreningarna 
sparar arbete när det görs centralt, 
säger Jan-Erik Uhrberg.
Han ser inga nackdelar.
–  Jag ser bara fördelar. Nu skickar 
vi bara brev till nya medlemmar 
och det är betydligt enklare.
Det blir också tid över till att gå 
ut på fältet och värva medlemmar 
när resurser frigörs från kuvert- 
och frimärksslickande.
– Man behöver inte bry sig om 
påminnelser och sådant. Jag hop-
pas bara att aviseringen går ut i 
november så att folk kan betala 
innan årsskiftet.
Jan-Erik Uhrberg tycker det är 
lätt att kolla på nätet om medlem-
marna betalt sin avgift. Listorna, 
som går att skriva ut, underlättar 
styrelsens arbete. �
Text: Anders J Andersson

Jan-Erik Uhrberg, tidigare ordförande i Halmstads-föreningen, tog initiativet till 
gemensam avisering. Han är mycket nöjd med resultatet. Foto: Privat

Rent praktiskt ordnar Inga-Lill Olsson på kansliet allt med utskick, avprickning av 
betalningar och påminnelser fram till och med insättning på föreningarnas konton.
Enklare kan det inte bli. Foto: Anders J Andersson

Enklare avisering från nästa år
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