
 

Styrelsens yttrande: 

Motion nr 1. Motion från Maria Haggärde och Cecilia Olsson att bland annat ändra 
medlemskategoriseringen. 

Motionen innehåller tre olika förslag. 

1. Man och kvinna ska få samma status inom klubben .  Alla medlemmar har samma 
status. Det finns ingen gradering mellan män, kvinnor, ungdomar eller barn. En familj 
hänger dock administrativt ihop på samma adress och väljer själv vem som ska stå som 
betalare av medlemsavgiften och mottagare av På Kryss. Familjen kan närsomhelst ändra 
uppgiften. Var och en har ett eget medlemskap och kan anmäla sig till aktiviteter, logga 
in på webben, ta del av erbjudanden eller anmäla sig till en aktivitet. En familjemedlem 
kan när som helst flytta till egen adress och får då avisering och utskick till den adressen.  

Att skapa möjligheten att fler personer i ett hushåll ska kunna få sitt namn tryckt på 
adressetiketten kan övervägas i samband med införande av ett nytt medlemssystem. I 
det nuvarande medlemssystemet finns inte möjlighet för det.    



Styrelsen föreslår att motionen i denna del avslås och att frågan om möjlighet att trycka 
fler personers namn på adressetiketter överlämnas till styrgruppen för upphandling av 
nytt medlemssystem. 

2.  Man ska kunna välja bort papperstidningen och få en lägre medlemsavgift. På Kryss är 

en medlemstidning med ett antal tydliga syften – bl a att fungera som ett kitt  medlemmarna 

emellan. Den är också en identitetsbärare som ska stärka och bredda upplevelsen av 

Kryssarklubben, vara en tydlig medlemsnytta och bidra till att motivera fortsatt medlemskap. 

Att distribuera den relativt frekvent till samtliga medlemmar är ett övervägt strategiskt val, 

som fått gott stöd i återkommande mätningar. Det finns inga planer på att överge den 

handlingslinjen.  

På Kryss är också informationsbärare av matrikel, bojflagga, årsbok och avisering. Att välja 

bort papperstidningen minskar inte föreningens kostnader, eftersom utskicken till 

medlemmarna på annat sätt kostar mer.  

På Kryss distribueras även som e-tidning utan extra kostnad för medlemmarna. 

Styrelsen föreslår att motionen i denna del avslås. 

3.  Förändra de gamla medlemskategorierna till enbart Senior och Ungdom och inför två 
nya, Norden och Övriga länder. Beträffande förändringar av de nu gällande 
medlemskategorierna hänvisas till yttrandet ovan under 1). Beträffande de föreslagna 
nya kategorierna Norden och Övriga länder anförs att vi inte har sådana 
medlemskategorier idag utan uppgifterna finns idag med på anmälningstalonger enbart 
för att tydliggöra att det är olika avgifter beroende på var du bor. Styrelsen ser idag inget 
skäl att införa ytterligare medlemskategorier.  

Styrelsen föreslår att motionen i denna del avslås. 

 

 


