Södermanlands hembygdsförbunds styrelse till höstmötet den 27 november 2021

Motion angående medlemsregister för
den svenska hembygdsrörelsen
Målet med denna motion är att minska det administrativa arbetet på alla nivåer i
hembygdsrörelsen. Idag sitter alla föreningar, oavsett om man är en lokal förening, ett regionalt
eller nationellt förbund och skapar olika register för att uppfylla våra egna behov. Sedan ber vi
varandra om uppdateringar och justeringar. Detta kräver arbetsinsatser som genererar orimlig
mycket administrativt arbete, tid vi hellre skulle lägga på verksamhet.
Ett medlemsregister som uppfyller de ca 2000 organisationernas grundläggande behov och som
är lättskött efterfrågas från våra medlemsföreningar och från oss som regionalt förbund. Då
hembygdsrörelsen är fritt och varierande organiserat ser vi en poäng i att inte lägga till alltför
många funktioner i registret, det är viktigare att de grundläggande funktionerna fungerar, än att
många funktioner finns som få kan använda.

Ett medlemsregister bör innehålla
•
•
•
•

•

•
•

Enskilda medlemmars postadress, telefon och e-post och uppfylla de krav som finns för
att skydda personuppgifterna. Även medlemsformen måste framgå (enskild, familj etc).
Medlemsföreningarnas post- och fakturaadress, ordförande, kassör, försäkringsombud
och ev andra funktioner.
Prenumerationer av Bygd och Natur och regionala skrifter.
Kommunikation med medlemmarna: Ur systemet ska man kunna få etiketter för
postutskick och kunna göra e-postsändningar för information som inte är i form av
nyhetsbrev. En funktion att skicka sms-meddelanden till medlemmarna efterfrågas av vissa
som har få e-postadresser i sina system.
Nyhetsbrev: En funktion för nyhetsbrev bör finnas på plats så att föreningar på alla nivåer
kan nå ut med relevant information till alla medlemmar som har en e-postadress och som
finns i systemet under aktuell organisation.
Fakturor: I systemet ska man kunna skriva fakturor, inkl inbetalningskort, till sina
medlemmar.
Medlemsrapportering: I ett väl fungerande medlemsregister behöver inte längre
medlemsrapporter göras. Men det kommer fortfarande vara viktigt att kommunicera när
avläsning sker så att den som sköter respektive förening hinner göra eventuella justeringar.
Det är viktigt att det är enkelt att se vilka som betalat sin medlemsavgift, och typ av
medlemskap, så att avläsningen av antalet medlemmar blir korrekt.

Vi kommer inte komma undan administrativt arbete, men med ett register som detta kan fler
ägna mer energi åt att välkomna besökare, ta en gofika tillsammans och kanske hembygdsforska
mera. Dessutom kommer de regionala och det nationella förbundet att kunna nå fler av sina
medlemmar med direkt information.

Vi yrkar därför för att Sveriges Hembygdsförbund får i uppdrag
•
•

Att undersöka möjligheterna att skapa ett register som ovan med målet att det ska
verkställas snarast möjligt.
Att under söka kostnaderna för att driva systemet och finansiering av detsamma.

Motionen är framarbetad av Södermanlands hembygdsförbunds styrelse. Vi föreslår höstmötet
att ställa sig bakom motionen som skickas till Sveriges Hembygdsförbund inför riksstämman
2022.

