
Proposition 2 - Fråga om IM-medlemskap 

för volontärer och deltagare.  

Inledning 
På årsmötet 2020 yrkade styrelsen att 1 fram till och vid nästa årsmöte ge utrymme för 

diskussion kring obligatoriskt medlemskap och att 2 vid samma årsmöte fatta beslut om 

obligatoriskt medlemskap för volontärer. Årsmötet biföll styrelsens yrkande. 

Styrelsen har uppdragit åt styrelsens ordförande att föra samtal med lokalföreningarna för att få 

underlag till en proposition från styrelsen till kommande årsmöte. Propositionen ska framläggas 

för medlemmarna senast den sista november 2020. 

Frågan om eventuellt obligatoriskt medlemskap för volontärer diskuterades på ordförandeträffen 

den 8 oktober 2020 och under de s.k. erfarenhetsdagarna som avhölls den 24 och 25 oktober 

2020. 

Underlag för beslut 
Den gemensamma uppfattningen synes vara det är önskvärt att volontärerna också är 

medlemmar i IM. Däremot är uppfattningen mer splittrad när det gäller om man ska vara 

tvungen att vara medlem i IM för att verka som volontär eller om det fortsatt ska bygga på 

frivillighet att vara medlem i IM för volontärerna. 

Argument för ett obligatoriskt medlemskap för volontärerna har bland annat varit att ett 

medlemskap skulle ge volontärerna information och kunskap om vad IM gör och står för och att 

sådan kunskap behövs för att kunna möta de krav som ställs på IMs volontärer. Ett medlemskap 

skulle också förstärka samhörigheten mellan volontärerna och lokalföreningen i fråga. 

Argumenten för fortsatt frivillighet är att det, framförallt för de större lokalföreningarna, skulle 

vara svårt att administrera volontärarbetet med bl.a. kontroll om att volontärerna är och förblir 

medlemmar i IM så länge de arbetar som volontärer. Vidare finns det personer som delar IMs 

värdegrund och som vill arbeta för IM men av olika skäl inte vill vara medlem i en organisation. 

IMs volontärer i Sverige är främst engagerade i integrationsarbetet men också i olika insamlings- 

och försäljningsaktiviteter. När det gäller de senare aktiviteterna torde om inte alla så alla fall de 

allra flesta vara medlemmar i IM.  

Som medmänniska kan man engagera sig  i IMs verksamhet på olika sätt såsom  t.ex. bidra med 

pengar, bidra med sin tid och/eller vara medlem.  På IMs hemsida finns exempel på hur man 

med sin tid kan engagera sig.  Inte minst när det gäller integrationsarbetet är det viktigt att vi 

fortsatt har många engagerade volontärer som står bakom IMs värderingar och handlingssätt. 

Det är naturligtvis önskvärt att de också är medlemmar. Både nationellt och lokalt bör vi därför 

uppmuntra volontärerna att bli medlemmar men att göra det obligatoriskt kan, förutom att ett 

obligatoriskt medlemskap kan vara administrativt svårt att hantera, bli kontraproduktivt. Idag är 

t.ex. många som via volontärbyrån kommer i kontakt med IM. Att då kräva att de redan från 

början ska vara medlemmar för att hjälpa till kan medföra att IM går miste om i och för sig 

duktiga volontärer.   

En annan grupp som i en än större grad bör uppmuntras att bli medlemmar i IM är alla de 

deltagare som deltar i de aktiviteter som lokalföreningarna anordnar runt om i Sverige. Ur 



integrationssynpunkt skulle det naturligtvis vara bra om de genom ett medlemskap i IM får 

komma in ett större sammanhang, att vara medlem i IM.  Deras deltagande i aktiviteterna kan 

fördjupas till att bli ett aktivt medverkande i IMs integrationsarbete. Styrelsen ser därför gärna att 

IM på olika sätt verkar för och uppmuntrar deltagare att också bli medlemmar i IM. Ett sätt 

skulle kunna vara att erbjuda dem ett års gratis medlemskap. Frågan om sådant gratis 

medlemskap bör utredas vidare. 

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att IM och lokalföreningarna fortsatt arbetar för att 

volontärer också blir medlemmar i IM men att det ska bygga på frivillighet från volontärernas 

sida och att IM på olika sätt ska uppmuntra deltagarna i de aktiviteter som IM anordnar att också 

bli medlemmar. 

Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2021 beslutar: 

1.  Att det inte ska vara obligatoriskt för volontärer att vara medlemmar i IM och att IM 

och lokalföreningarna på olika sätt istället ska uppmuntra volontärerna att vara 

medlemmar och verka för att de också blir medlemmar i IM. 

2. Att IM och lokalföreningarna på olika sätt ska uppmuntra deltagarna i de olika aktiviteter 

IM anordnar i Sverige att vara medlemmar i IM och verka för att de också blir 

medlemmar i IM. 
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